
 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ * ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021   
Περίοδος Γ΄, Τεύχος 23 
 

 

 
  



2 

 
 
 

Πατριαρχικό Μήνυμα – Χαιρετισμός στο Διαδικτυακό Διήμερο  
για την επέτειο των πέντε ετών από τη διεξαγωγή  

της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας  
στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) (Βλ. 2659 & 2661).  
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
 
2651 1. Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. 

ιαδικτυακή εκδήλωση, με τίτλο: «Όταν το παιδικό βιβλίο συναντά τα συναισθήματα», 
διοργάνωσε η Βιβλιοθήκη «Το Φως» της ΟΑΚ, στο πλαίσιο των νέων διαδικτυακών 
δράσεων του Ιδρύματος και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, όπως 

έχει οριστεί η 2η ημέρα του Απρίλη και έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Βιβλίων για 
τη Νεότητα (IBBY) το 1966. 

Χαιρετισμό 
απηύθυνε ο Δρ 
Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, Γενικός 
Διευθυντής της 
ΟΑΚ, ο οποίος 
καλωσόρισε τους 
ομιλητές, 
ευχαριστώντας για 
τη συμμετοχή τους 
και υπογράμμισε 
πως άνθρωποι από 
διαφορετική καταγωγή και προέλευση κουβαλούν μέσα τους τη δική τους κιβωτό μνήμης και 
ελπίδας και πως το βιβλίο έχει πολλά να προσφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης η Μάρω Θεοδωράκη, Συγγραφέας - Μουσικός, εξέφρασε 
τη χαρά της για τη συμμετοχή της στην εκδήλωση και έκανε λόγο για την προβολή των 
συναισθημάτων στο παιδικό βιβλίο μέσα από τη ματιά του συγγραφέα. Όπως τόνισε 
χαρακτηριστικά η κα Θεοδωράκη, είναι επιτακτικό να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση και κατ’ 
επέκταση η συναισθηματική νοημοσύνη και η κριτική ικανότητα των παιδιών μέσα από τις 
Τέχνες και τις αναγνώσεις βιβλίων, αλλά κυρίως η αγάπη που αποτελεί το πιο σπουδαίο και 
κυρίαρχο συναίσθημα.  

Ακολούθως, η Δρ Αγγελική Μαστρομιχαλάκη, Συγγραφέας - Εκπαιδευτικός, ανέλυσε τον 
τρόπο με τον οποίο η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων μετατρέπεται σε οδηγό γ ια την 
ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών, αναφέροντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός λογοτεχνικού έργου της παιδικής ηλικίας, αλλά και πώς η παιδική 
βιβλιογραφία καλλιεργεί την παιδική δημιουργικότητα.  

Τέλος, ο Χρήστος Γουσίδης, Εικονογράφος Παιδικών Βιβλίων, μίλησε για τον τρόπο με τον 
οποίο η εικονογράφηση των παιδικών βιβλίων γίνεται πομπός συναισθημάτων. Κατά τον κ. 
Γουσίδη, εντός του ανθρώπου, εντοπίζεται η ικανότητα της αποκωδικοποίησης των 
μηνυμάτων που εκπέμπουν τα χρώματα, κάνοντας παράλληλα λόγο για τη σημασία του 
χρώματος στο συναίσθημα, αλλά και πως το παιδικό βιβλίο δίδει τη δυνατότητα και τη 
βοήθεια στους γονείς να εργαστούν πάνω στην καλλιέργεια των συναισθημάτων των παιδιών 
τους. 

Τον συντονισμό της Εκδήλωσης είχε ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης, Επιστημονικός 
Συνεργάτης και Βιβλιοθηκονόμος της ΟΑΚ, ο οποίος έκανε αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδικού Βιβλίου και τη σημασία της, διαβάζοντας το Μήνυμα της Διεθνούς Οργάνωσης 
Βιβλίων για τη Νεότητα (IBBY), που για τη φετινή χρονιά έχει τον τίτλο: «Η μουσική των 
λέξεων». Εν συνεχεία, ο κ. Μουντογιαννάκης υπογράμμισε ότι τα συναισθήματα αποτελούν 
σημαντικό θέμα προς συζήτηση, αφού το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σιγά σιγά από την 
απόκτηση γνώσεων, στη διαμόρφωση ενός υγιέστερου συναισθηματικού κόσμου καθώς 
επίσης και ότι τα συναισθήματα, μας συνδέουν με τις βαθύτερες ανάγκες μας και όταν 
είμαστε σε θέση να τα αντιληφθούμε, μπορούμε να αντιδράσουμε αναλόγως και να λάβουμε 
ενίοτε τις ορθές αποφάσεις.  

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των ομιλητών, ενώ η παραπάνω συνάντηση μεταδόθηκε 
από το διαδικτυακό κανάλι του Ιδρύματος στο YouTube και όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

Δ 



4 
ευκαιρία να την παρακολουθήσουν ελεύθερα, αλλά και να συμμετάσχουν με τα δικά τους 
ερωτήματα σε αυτή. Ολόκληρη η Ημερίδα βρίσκεται αναρτημένη, για όσους επιθυμούν να την 
παρακολουθήσουν, στον σύνδεσμο: https://bit.ly/2J7COjq 

 
2652 8. Σύγχρονη Παιδική Λογοτεχνία. 

διαιτέρως ενδιαφέρουσα και με μεγάλη ανταπόκριση ήταν η διαδικτυακή εκδήλωση, με τίτλο: 
«Σύγχρονη παιδική λογοτεχνία, 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση», που διοργάνωσε η 
Βιβλιοθήκη «Το Φως» της ΟΑΚ, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Διορθοδόξου Κέντρου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, αλλά και τον 
εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.   

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, ο οποίος 
καλωσόρισε τους ομιλητές, ευχαριστώντας τους για τη συμμετοχή και απαγγέλλοντας στίχους του 
Βίκτωρος Ουγκώ. Στη συνέχεια, ο Σέργιος Βοΐλας, Επιστημονικός Συνεργάτης του Διορθοδόξου 
Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαιρέτισε την εκδήλωση, εκφράζοντας τη χαρά του για τη 
συμμετοχή του στην εκδήλωση, αλλά και την αγάπη του προς το Ίδρυμα της ΟΑΚ.   

Κατά την 
έναρξη, η 

Πηνελόπη 
Μωραΐτου, 

Συγγραφέας 
παιδικών 
βιβλίων, 

μίλησε για 
το πως το 

παιδικό 
ιστορικό 
διήγημα 

αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διδασκαλία της Ιστορίας, αναλύοντας τα βαθύτερα 
κίνητρα που αυτό δίδει στα παιδιά. Κατά την κα Μωραΐτου, το παιδικό ιστορικό διήγημα βοηθά 
τα παιδιά να αντιμετωπίσουν το παρόν ακόμη πιο υπεύθυνα, ενώ η Ιστορία είναι το αφήγημα της 
ζωής του ανθρώπου, που πετυχαίνει να μεταφέρει τον μικρό αναγνώστη με έναν τρόπο 
παραστατικό στην εκάστοτε εποχή και καταφέρνει να ενσταλάξει στις ψυχές των παιδιών, αρχές 
και άξιες που ενισχύουν την εθνική τους συνείδηση και υπόσταση. 

Στη συνέχεια, ο Δρ Ηλίας Λιαμής, Θεολόγος – Μουσικολόγος – Συγγραφέας, παρουσίασε το 
θέμα: «Ορθοδοξία και Ελλάδα: Δύο πρόσωπα μιας ταυτότητας», κάνοντας λόγο για τις έννοιες 
του λόγου και του τόπου, μιλώντας παράλληλα για την ποιότητα ζωής, την οποία οφείλουμε να 
διασφαλίσουμε. Κατά τον κ. Λιαμή, χωρίς όραμα δεν υπάρχει ηρωισμός και η Εκκλησία 
διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση και μέσα από τις εκδόσεις της 
Αποστολικής Διακονίας, ενώ είναι σημαντικό να αποκτήσουν τα παιδιά νέα οράματα και να 
πορευθούν στο μέλλον. 

Τον συντονισμό της Εκδήλωσης είχε ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης, Βιβλιοθηκονόμος και 
Επιστημονικός Συνεργάτης της ΟΑΚ, ο οποίος έκανε αναφορά στα παιδικά ιστορικά βιβλία για το 
1821, τα οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν αρκετά, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί πολλά 
περισσότερα και αυτό, σύμφωνα με τη γνώμη του, συμβαίνει διότι οι συγγραφείς ένιωσαν ότι 
πλησιάζοντας στο 2021 έπρεπε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να «επενδύσουν» σε 
αυτήν τη θεματολογία. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των ομιλητών, ενώ η παραπάνω 
συνάντηση μεταδόθηκε από το διαδικτυακό κανάλι του Ιδρύματος στο YouTube και όλοι οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν ελεύθερα, αλλά και να 
συμμετάσχουν με τα δικά τους ερωτήματα σε αυτή. Ολόκληρη η Ημερίδα βρίσκεται αναρτημένη, 
για όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, σύνδεσμο: https://bit.ly/2J7COjq 
 

2653 10. Η Αδιανόητη Επανάσταση που πέτυχε! 
πιστημονική Διαδικτυακή Εκδήλωση, με θέμα: «Η Αδιανόητη 
Επανάσταση που πέτυχε» διοργάνωσε η ΟΑΚ. Στην εκδήλωση 
έγινε λόγος για την Επανάσταση εξ επόψεως της ψυχολογίας 

των εξεγερθέντων, με παράλληλη προσπάθεια απόπειρας σκιαγράφησης της ψυχολογίας των 
ανθρώπων που ενέπνευσαν και κυρίως, πραγματοποίησαν την Επανάσταση. Η Επ-Ανάσταση των 

Ι 

Ε 
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συνειδήσεων αποτέλεσε εξαρχής τη μέριμνα και την αφορμή των δράσεων του Ιδρύματος για τη 
συμμετοχή του στους εορτασμούς των 200 ετών από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821. Υπό τους ήχους των «Ελεύθερων Πολιορκημένων», σε στίχους του Διονυσίου Σολωμού και 
μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και με τη συμμετοχή των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων 
«Δούκα», έγινε η έναρξη της εκδήλωσης, η οποία υπήρξε παράλληλα μία τιμητική μνεία στον 
Σολωμό, μέσα από το πλήθος των αναφορών στη μεγάλη Ποίηση του Εθνικού μας ποιητή, που με 
τους στίχους του έκανε αθάνατο τον αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία και ανεξαρτησία. 
     Χαιρετισμό απηύθυνε o Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, ο 
οποίος εξέφρασε τα 
συλλυπητήριά του 
για τις πρόσφατες 
απώλειες του 
Πρίγκιπα Φιλίππου, 
Δούκα του 
Εδιμβούργου και του 
Νικολάου Μαγγίνα, 
φωτογράφου του 
Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου Α΄, 
αλλά και τις 
ευχαριστίες του προς τους αξιόλογους ομιλητές. Ο κ. Ζορμπάς τόνισε χαρακτηριστικά πως «η 
Ελληνική Επανάσταση έστρωσε τον δρόμο για την εξέλιξη των νέων πλευρών της σύγχρονης 
Ελλάδας». 
     Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Κυριάκος  Βλασσόπουλος, Ψυχοθεραπευτής – Ομαδικός 
Αναλυτής, μιλώντας με θέμα: «“Τότες εταραχτήκανε τα σωθικά μου, και έλεγα πως ήρθε ώρα να 
ξεψυχήσω” (Σολωμός): Η αγωνία του “ανθρώπινου θηρίου” στον εγκλεισμό του Μεσολογγίου», 
έκανε αναφορά -με βάση τις μαρτυρίες των αγωνιστών - ιστορικών Νικόλαου Κασομούλη, 
Σπυρίδωνα Σπυρομήλιου και Αρτέμιου Μίχου- στον διαρκή αγώνα του ανθρώπινου ψυχισμού, 
τότε και τώρα, που παλεύει για τη ζωή, τη δημιουργία, τη χαρά, ενάντια στις δυνάμεις του 
θανάτου, του μίσους, του κακού. Κατά τον κ. Βλασσόπουλο, η Έξοδος του Μεσολογγίου υπήρξε 
«η πιο ένδοξη ήττα της Επανάστασης που οδήγησε στη νίκη, εκφράζοντας παράλληλα τον αγώνα 
του καλού ενάντια στο κακό». 
     Ακολούθως, ο Νίκος Ι. Χουρδάκης, Ψυχολόγος – Ψυχαναλυτής, ανέλυσε το θέμα: «“Η 
Αδιανόητη Επανάσταση που πέτυχε”: Απόπειρα σκιαγράφησης της ψυχολογίας των ανθρώπων 
που ενέπνευσαν και πραγματοποίησαν την Επανάσταση του 1821», μιλώντας για τους ήρωες που 
«ισορροπούσαν πάνω από την άβυσσο, περπατώντας συχνά σαν μεθυσμένοι πάνω στα 
φθαρμένα σχοινιά της πραγματικότητας και της Ιστορίας. Για τους σκοτεινούς ανθρώπους που 
πραγματοποίησαν το αδιανόητο!». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο κ. Χουρδάκης: «Ο 
Χριστιανός άνθρωπος είναι τελείως ασύμβατος με το αμάρτημα της σκλαβιάς, όχι μόνο να το 
επιβάλει, αλλά και να το ανέχεται. Όλοι νομίζω οι άνθρωποι που αγωνίζονται, που διεκδικούν, 
που ζητούν την ελευθερία μιας πατρίδας, την ελευθερία από πολιτικούς, κοινωνικούς ή 
οικονομικούς δυνάστες, από καταστάσεις ή ανθρώπους που ακυρώνουν τα εμπράγματα 
δικαιώματα της ζωής, της ευζωίας και της αξιοπρέπειας είναι, δυνάμει και ουσία, Χριστιανοί». 
     Τον συντονισμό της Εκδήλωσης είχε η Δρ Μαρία Χατζηαποστόλου, Θεολόγος – Επιστημονική 
Συνεργάτιδα της ΟΑΚ, η οποία είπε χαρακτηριστικά πως «είναι φορές που ο Θεός κατεβαίνει στη 
γη. Και τότε το θείο μεγαλείο συναντά το ανθρώπινο». Γι’ αυτό και «η Έξοδος του Μεσολογγίου –
αυτού του αιώνιου συμβόλου της Ελευθερίας– ορίστηκε συμβολικά για τη νύχτα του Σαββάτου 
του Λαζάρου με χαράματα Κυριακής των Βαΐων, μεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου 1826, ως έξοδος 
προς την ελευθερία και τη ζωή». Ολόκληρη η Ημερίδα βρίσκεται αναρτημένη, για όσους 
επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, στο διαδικτυακό κανάλι του Ιδρύματος στο Youtube και 
στον σύνδεσμο: https://bit.ly/2J7COjq 
 

2654 14. Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των ποιητών! 
πό τους ήχους του τραγουδιού για τον Στρατηγό 
Μακρυγιάννη, σε στίχους Μάνου Ελευθερίου και μουσική 
Ηλία Ανδριόπουλου, από τον δίσκο «Γράμματα στον 

Υ 
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Μακρυγιάννη κι άλλα λαϊκά», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Επιστημονική Διαδικτυακή 
Ημερίδα, που διοργάνωσε η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, σε συνεργασία με τον Φιλολογικό 
Σύλλογο Κισάμου, με θέμα: «Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των ποιητών – Οι Λογοτέχνες του 
κόσμου μιλούν για την Ελλάδα του χθες και του αύριο». Συνθέτοντας το ψηφιδωτό της σύγχρονης 
Ελλάδας, μέσα από τις πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες του 1821 και ατενίζοντας το μέλλον, 
οι συμμετέχοντες εισηγητές προσπάθησαν να εντοπίσουν και να εκφράσουν το αληθινό μήνυμα 
της Επανάστασης του 1821 και τη σπουδαιότητά του για τον σύγχρονο άνθρωπο της εποχής μας, 
αλλά πάντα ιδωμένο μέσα από τα μάτια των ποιητών της τότε εποχής, αλλά και μετέπειτα, όσον 
αφορά τους λογοτέχνες που εμπνεύστηκαν από το Έπος του 1821. 

Στον Χαιρετισμό του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, 
Πρόεδρος της 
ΟΑΚ, ανέφερε 
τον Μεγάλο 
Κανόνα που 
συνέθεσε ο 
Άγιος Ανδρέας ο 
Ιεροσολυμίτης, 
Επίσκοπος 
Κρήτης (τέλη 7ου 
– αρχές 8ου 
αιώνα), ένα 
ποίημα μοναδικού κάλλους. Κατά τον κ. Αμφιλόχιο «η ελληνική ψυχή, ποιητική από τη φύση 
της, ευαίσθητη και αθάνατη στο διάβα των αιώνων, ως Ιστορία μεταμορφώνει τους πόνους 
και τους καημούς της, τις αγωνίες και τα δάκρυά της, όπως και τις προσδοκίες και τα οράματά 
της, τις νίκες, σε δημοτικό και κλέφτικο τραγούδι, σε Ποίηση, ύμνους και θρύλους και μέσ α 
απ’ όλα ανασταίνεται και “ξανά προς τη δόξα τραβά”». 

Αμέσως μετά, ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, χαιρέτισε 
την εκδήλωση ευχαριστώντας τους ομιλητές και τονίζοντας πως «Ποίηση και Επανάσταση 
είναι έννοιες αλληλένδετες, με την Ποίηση πάντοτε να προηγείται» και πως η Επανάσταση 
του 1821 υπήρξε μία «συνεχής ακραία ποιητική πράξη», καθώς «οι στίχοι των ποιητών έγιναν 
το υλικό που “έντυσαν” το αίσθημα του ξεσηκωμού και της αντίδρασης». Κατά την έναρξη της 
εκδήλωσης ο Εμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόεδρος της 
Επιστημονικής Επιτροπής των Επιστημονικών Συνεδρίων για την Ελληνική Επανάσταση του 1821, 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής 
Πολιτιστικής Ταυτότητος, ανέλυσε το θέμα: «Ο αγώνας του 1821 στην ελληνική δημοτική 
ποίηση». Κατά τον κ. Βαρβούνη «η ελληνική Λαογραφία ήδη από το επιστημονικό της ξεκίνημα –
το οποίο συμβατικά τοποθετείται κατά το 1909– ασχολήθηκε με ζητήματα που αφορούν την 
Επανάσταση του 1821, ενώ ο ιδρυτής της επιστημονικής Λαογραφίας του τόπου μας, Νικόλαος 
Πολίτης, ασχολήθηκε συστηματικά με θέματα σχετικά με την Επανάσταση και με τραγούδια που 
αφορούσαν το 1821». Όλως ιδιαιτέρως ανέπτυξε τόσο την εξέλιξη του δημοτικού τραγουδιού, την 
καταγραφή του, αλλά και το περιεχόμενο του.  

Ακολούθως, ο Βαγγέλης Κακατσάκης, Δάσκαλος – Συγγραφέας, μιλώντας με θέμα: «3+1 
ποιήματα για το 1821», απήγγειλε τα ποιήματά του: «Το χαμόγελο του Διάκου», «Ο 
Μακρυγιάννης στην οδό του» (από την ποιητική Συλλογή «Τα χελιδόνια του μοναχού»), «Στον 
Σπύρο Καγιαλέ» (από την ποιητική Συλλογή «Όταν γίνεις ποίημα») και «Επέτειος 25ης Μαρτίου» 
(από την ποιητική Συλλογή «Ιχνηλατώντας»). Κατά τον κ. Κακατσάκη «δίχως ήρωες και αγίους/ 
μένουμε μόνοι, γυμνοί και ανυπεράσπιστοι/ στο ανελέητο “κατηγορώ” της Ιστορίας» και τόνισε 
ότι «τα ποιήματα είναι ξεκλείδωτα ξωκλήσια, όπου ο καθένας μπορεί να εισέλθει και ιδιαίτερα 
εκείνος που έχει ανάγκη». Τέλος, η Ελένη Γεωργακάκη, Φιλόλογος και Πρόεδρος Φιλολογικού 
Συλλόγου Κισάμου, παρουσίασε το θέμα: «Η επαναστατημένη Ελλάδα μέσα από την Ποίηση», με 
την παράλληλη απαγγελία των Φιλολόγων, Ινώς Γεωργακάκη και Άννας Αννουσάκη, σε 
επιμέλεια και προβολή φωτογραφικού υλικού Βασιλικής Πέτσκου. Επρόκειτο για ένα υπέροχο 
τρίπτυχο εναλλαγής εικόνας, πεζού και ποιητικού λόγου, μέσα από το οποίο πραγματοποιήθηκε 
ένα νοερό ταξίδι στον χρόνο, το οποίο προκάλεσε έντονη συγκινησιακή φόρτιση στους 
παρευρισκομένους. Όλη η παρουσίαση αποτελεί ένα θαυμάσιο εκπαιδευτικό υλικό, που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Σύντομη παρέμβαση έκανε, επίσης, ο Ομότιμος Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου και Άρχων Ακτουάριος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας,  
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Γεώργιος Μπουγιούκας, ο οποίος –αδυνατώντας να κρύψει τη συγκίνησή του– συνεχάρη την 
ΟΑΚ για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Τον συντονισμό της Εκδήλωσης είχε η Δρ Μαρία 
Χατζηαποστόλου, Θεολόγος – Επιστημονική Συνεργάτιδα της ΟΑΚ, η οποία ανέγνωσε λόγια 
του Μάνου Ελευθερίου, που αφορούν τον Στρατηγό Μακρυγιάννη, αλλά και την αγάπη του 
προς τους αγωνιστές του 1821, ευχαριστώντας παράλληλα την κα Λιλή Ελευθερίου, σπουδαία 
ζωγράφο και αδελφή του μεγάλου ποιητή Μάνου Ελευθερίου, καθώς και τις Εκδόσεις 
«Μεταίχμιο» για την ευγενική παραχώρηση της άδειας της ανάγνωσης του εν λόγω 
αποσπάσματος από τη –μόλις εκδοθείσα– Αυτοβιογραφική Αφήγηση του Μάνου Ελευθερίου, 
με τίτλο: «Μαλαματένια Λόγια». Ολόκληρη η Ημερίδα βρίσκεται αναρτημένη, για όσους 
επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, στο Youtube και στον σύνδεσμο:  https://bit.ly/2J7COjq 
 

2655 20. Αναπαραστάσεις του Θείου Πάθους στη Βυζαντινή Τέχνη. 
ξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η Διεθνής Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα: 
«Αναπαραστάσεις του Θείου Πάθους στη Βυζαντινή Τέχνη», η οποία υλοποιήθηκε με τη 
συνεργασία της ΟΑΚ και του Επιστημονικού Περιοδικού “After Constantine”, την 

Ακαδημαϊκή Κοινότητα “Byzantium at Ankara” των Πανεπιστημίων Bilkent και Hacettepe, καθώς 
και τη Μεταπτυχιακή Κοινότητα “Gate to the Eastern Mediterranean” (GEM) του Πανεπιστημίου 
του Μπέρμινχαμ. 

Την εκδήλωση άνοιξε με Χαιρετισμό του ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής 
της ΟΑΚ, ο 
οποίος, αφού 
ευχαρίστησε 
τους 
διοργανωτές 
και τους 
ομιλητές, 
αναφέρθηκε 
στη σημασία 
της Τέχνης ως 
προσπάθεια 
εικαστικής έκφρασης του δόγματος και των ανθρωπίνων συναισθημάτων, ενώ στη συνέχεια η 
Ζωή Τσιάμη, συντονίστρια του Ψηφιακού Περιοδικού “After Constantine” παρουσίασε τις 
δυνατότητες που παρέχονται στους νέους ερευνητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν 
πρωτότυπες εργασίες.  

 Εν συνεχεία, η Δρ Sercan Yandim (Καθηγήτρια του Hacettepe University) παρουσίασε πτυχές 
απεικονίσεων της Ανάστασης και της Καθόδου του Ιησού στον Άδη, μέσω των βυζαντινών 
τοιχογραφιών, επισημαίνοντας τους συμβολισμούς και την τεχνοτροπία τους. Επισημάνθηκε δε η 
ιδιαιτερότητα της Τέχνης των πρώτων χριστιανικών χρόνων να εκφράσει με απλότητα την 
Ανάσταση ως το κεντρικό σημείο της νίκης επί του Θανάτου. 

Ακολούθως, η Δρ Ιωάννα Χριστοφοράκη εμβάθυνε στις απεικονίσεις του Θείου Πάθους, 
όπως συναντώνται στην ιπποτοκρατούμενη Ρόδο, εστιάζοντας σε εικονικές πρακτικές εμπαιγμού 
του Ιησού κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων του. Η ενδιαφέρουσα αυτή ομιλία ανέδειξε τη 
διάσταση του εμπαιγμού που υπέστη ο Ιησούς, αναφέροντας λεπτομερώς έθιμα της εποχής που 
αποτελούσαν προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Από την πλευρά του ο Δρ Γρηγόρης Στουρνάρας παρουσίασε δύο εικόνες της Σταύρωσης της 
Ιεράς Μονής Σινά, εστιάζοντας στην τεχνοτροπική ερμηνεία, τον συμβολισμό και την εξέλιξή τους 
κατά την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας (7ος - 9ος αι.). Τονίστηκε επίσης το στοιχείο του 
άχρονου στην Εικόνα, η αναλυτική απόδοση ευαγγελικών περικοπών, αλλά και οι επιρροές που 
δύναται να έχει ο Καλλιτέχνης από το εκάστοτε περιβάλλον, χρονική στιγμή, τόπο και πολιτισμό.  

Τέλος, ο Δημήτρης Κυρίτσης εστίασε σε εικονογραφικά θέματα και αναπαραστάσεις της 
θρηνούσης Θεοτόκου, συνδυάζοντάς τα με τις λατρευτικές πρακτικές του θρήνου στη διάρκεια 
της Μεσοβυζαντινής Περιόδου.  

Ολόκληρη η Ημερίδα βρίσκεται αναρτημένη, για όσους επιθυμούν να την 
παρακολουθήσουν, στο Youtube και στον σύνδεσμο: https://bit.ly/2J7COjq 
      

 
 

Ε 

https://bit.ly/2J7COjq
https://bit.ly/2J7COjq
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26. Πιλοτικός -περιβαλλοντικά φιλικός- Θρυμματισμός Κλαδεμάτων. 
ΟΑΚ, έχοντας ως βασική προτεραιότητα τον σεβασμό στο Φυσικό Περιβάλλον, εφάρμοσε 
πιλοτικά, σε συνεργασία με τον Δήμο Πλατανιά, τη λύση θρυμματισμού των κλαδιών, τα 
οποία είχαν προέλθει από τα ετήσια κλαδέματα των δέντρων που διατηρεί στις εκτάσεις 

της. Η δραστηριότητα αυτή εφαρμόζει 
στην πράξη τα συμπεράσματα του 
επιμορφωτικού Σεμιναρίου, με θέμα: 
«Πρακτικές εναλλακτικές λύσεις έναντι 
της ανεξέλεγκτης καύσης υπολειμμάτων 
σε όφελος του αγρότη και του φυσικού 
περιβάλλοντος» (20 Μαρτίου 2019), 
αλλά και παλαιότερες προτάσεις του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Βασικός 
στόχος αυτών των δράσεων είναι η 
ενημέρωση των αγροτών, αλλά και 
ευρύτερα των πολιτών, ώστε να λάβει 
τέλος η αλόγιστη καύση στην ύπαιθρο, η 
οποία έχει βαρύτατες συνέπειες εις 

βάρος της υγείας των ανθρώπων, λόγω των τοξικών ρύπων που παράγονται, αυξάνοντας 
παράλληλα τον κίνδυνο ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Σήμερα υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτικές 
λύσεις, όπως αυτές που εφαρμόζονται στην ΟΑΚ, οι οποίες είναι εφικτό να αποφέρουν οφέλη και 
στον ίδιο τον αγρότη, αξιοποιώντας το γεγονός ότι από την εναπόθεση βιομάζας στην επιφάνεια 
του εδάφους, ιδιαίτερα προερχόμενη από τα υπολείμματα κλαδέματος ελιάς, υπάρχουν 
πολλαπλά οφέλη για την καλλιέργεια. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Πλατανιά για την ευγενική διάθεση του εξοπλισμού 
θρυμματισμού, ελπίζοντας ότι η επιτυχημένη πιλοτική δράση που έλαβε χώρα στην ΟΑΚ θα βρει 
μιμητές – αρωγούς στην προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, 
δεδομένης της κλιματικής κρίσης που πλήττει τον πλανήτη και ο τόπος μας δεν αποτελεί 
εξαίρεση. 

 
ΜΑΪΟΣ 

 
 10-11 Εορτή Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. 

 ΟΑΚ, με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Φωτιστών των 
Σλάβων, στη μνήμη των οποίων έχει αφιερωθεί το 
Παρεκκλήσι του Ιδρύματος και πάντα τηρώντας με τον 

δέοντα σεβασμό όλα τα προτεινόμενα μέτρα δημόσιας υγείας, 
τέλεσε  την παραμονή της Εορτής Εσπερινό, χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου 
Αμφιλοχίου, Προέδρου της ΟΑΚ, εκτός του Ιερού Ναού, στον 
αύλειο χώρο του Ιδρύματος. Ορμώμενος από την υπαίθρια θέα, 
ο Σεβασμιώτατος τόνισε πως «όπως η θάλασσα είναι απέραντη, 
έτσι ακριβώς είναι και η αγάπη του Θεού, με τη διαφορά πως το 
πέλαγος έχει μέτρο, ενώ εκείνη είναι άμετρη». Κατά τον κ. 
Αμφιλόχιο, το πιο σημαντικό, ίσως, μήνυμα των Φωτιστών των 
Σλάβων, Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, είναι η επανεύρεση του 
χαμένου μας εαυτού, μέσα από την αδιάλειπτη προσευχή. Τέλος, τόνισε τη σημασία της 
ιεραποστολής στις ημέρες μας και μάλιστα του «επανευαγγελισμού» του κόσμου για τη 
δημιουργία ενός κόσμου της αγάπης και της αλληλεγγύης. Ευγνώμονα μνημόνευσε τον 
Σεβασμιώτατο προκάτοχό του κυρό Ειρηναίο και ευχαρίστησε τον Δρα Αλέξανδρο Παπαδερό, 
συνιδρυτή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, για την προσφορά αυτού του σημαντικού 
Ιδρύματος στην τοπική μας Εκκλησία όσο και στην Ορθοδοξία γενικότερα. Ανήμερα της Εορτής 
τελέστηκε Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσι της ΟΑΚ. Στον εορτασμό παρευρέθηκαν 
φίλοι του Ιδρύματος, καθώς και κάτοικοι της τοπικής περιοχής, ενώ μετά το πέρας της Θείας 
Λειτουργίας ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, επεσήμανε ότι «η 
αποστολή του Ιδρύματος πηγάζει από την Εκκλησία και για την Εκκλησία και γι’ αυτό είναι “ιερή 
αποστολή”». Επίσης, ευχαρίστησε τους πατέρες της Ιεράς Μονής Γωνιάς και τον Πρωτοπρ. π. 

Η 

Η 
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Διονύσιο Νταουντάκη, Εφημέριο του Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Κολυμπαρίου, για την αγάπη τους προς 
το Ίδρυμα και ευχήθηκε να βρούμε σιγά – σιγά τον δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον τόσο για εμάς 
όσο και για τις νεότερες γενιές. 
 

2656 11-13. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS από το Λύκειο Κολυμπαρίου. 
ραγματοποιήθηκαν στην ΟΑΚ δράσεις του Γενικού Λυκείου Κολυμπαρίου, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ229 “Catch the European Sun”. Οι μαθητές, 
μαζί με τους συνοδούς Καθηγητές τους και τον Λυκειάρχη Ζαχαρία Κουτουλάκη, 

αξιοποιώντας τις 
υποδομές της ΟΑΚ, 
ήρθαν σε επαφή, 
μέσω του 
διαδικτύου, με 
τους συμμαθητές 
και εταίρους του 
Προγράμματος 
από την Ιταλία, την 
Πορτογαλία, την 
Πολωνία και την 
Τουρκία. Το 
Πρόγραμμα αφορά 
την αξιοποίηση της 
ηλιακής ενέργειας και σε αυτό το πλαίσιο κάθε σχολείο αναλαμβάνει να υλοποιήσει πρακτικές 
εφαρμογές, οι οποίες βασίζονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το Λύκειο Κολυμπαρίου με 
την αρωγή της ΟΑΚ και του Επιστημονικού Συνεργάτη του Ιδρύματος Αντώνη Καλογεράκη, 
ανέλαβε να κατασκευάσει ηλιακά ρολόγια με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Κατά την 
έναρξη της συνάντησης ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, καλωσόρισε 
τους καθηγητές και τους μαθητές με αναστάσιμες ευχές και υπενθυμίζοντας την έννοια του 
χρόνου για τις επτά ημέρες της «Διακαινησίμου Εβδομάδας», οι οποίες θεωρούνται ως «μία» 
ημέρα», όπως η Κυριακή του Πάσχα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, εκτός από τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την 
παραδοσιακή μουσική και τους χορούς της Κρήτης, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα 
διαδικτυακό ταξίδι στον πολιτισμό του νησιού μας. Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με την ελπίδα να 
μπορέσει να πραγματοποιηθεί το ραντεβού όλων των μαθητών τον Σεπτέμβρη στην Κρήτη και 
στην ΟΑΚ, ελπίζοντας οι επιδημιολογικές συνθήκες να επιτρέψουν την πρόσωπο με πρόσωπο 
αντάμωση των μαθητών και των Καθηγητών τους από όλες τις Χώρες. 

 
2657 20. 80 χρόνια - φόρος τιμής στη μνήμη των θυμάτων του πολέμου στην Κρήτη. 

λοκληρώθηκαν, με ιδιαίτερη επιτυχία, οι εργασίες της διαδικτυακής συζήτησης, με θέμα: 
«Πριν από 80 χρόνια – φόρος τιμής στη μνήμη των θυμάτων του πολέμου στην Κρήτη», με 
αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ιστορική Μάχη της Κρήτης, που διοργάνωσαν 

ο Σύνδεσμος Φροντίδας Γερμανικών Κοιμητηρίων Πολέμου, σε συνεργασία με την ΟΑΚ, τη 
Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα, το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και την Εβραϊκή 
Συναγωγή Χανίων «Ετζ Χαγίμ». Πώς μπορούμε να μνημονεύσουμε με κατάλληλο τρόπο την 
οδυνηρά βίαιη Ιστορία της Γερμανικής Κατοχής στην Κρήτη; Πού διαφέρουν οι οπτικές θέασης 
μέχρι σήμερα; Τι είδους ιστορική πληροφόρηση και μορφές μνήμης είναι απαραίτητες και ποιοι 
παράγοντες θα μπορούσαν να μετέχουν μίας διαλογικής μνήμης; Αυτά ήταν ορισμένα από τα 
ερωτήματα που τέθηκαν στη συζήτηση, στην οποία υπήρξε ταυτόχρονη μετάφραση στην 
Ελληνική, την Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα προς διευκόλυνση της συμμετοχής του κοινού.  

Π 

Ο 
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Την εκδήλωση προλόγισε η Κατερίνα Καρκαλά - Ζορμπά, Επιστημονική Συνεργάτιδα της 

ΟΑΚ, κάνοντας λόγο για το έργο της καταλλαγής του Ιδρύματος, με σκοπό τη συναδέλφωση των 
λαών και την ειρήνη του κόσμου, ενώ αμέσως μετά προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό που 
αφορούσε την Ακαδημία και την προσφορά της.  

Στη συνέχεια ο Δρ Αλέξανδρος K. Παπαδερός, πρώην Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, παρενέβη 
στη συζήτηση μιλώντας, με θέμα: «Πόλεμος, Κατοχή και Μνήμη. Μία ιστορική εισαγωγή» και 
αφηγούμενος τις 
εμπειρίες εκείνης της 
εποχής, που 
αφορούσαν την 
περισυλλογή των 
οστών των πεσόντων 
στρατιωτών από τη 
Γερμανία καθώς και τη 
συμβολή των μοναχών 
της παρακείμενης –
στην ΟΑΚ– ιστορικής 
Ιεράς Μονής Γωνιάς, 
στη φύλαξη των οστών αυτών.  

Κατά τον Δρα Παπαδερό: «Δεν παραδίδουμε στον ύπνο το χρέος που μάς βαραίνει, δεν 
παραδίδουμε τα νιάτα στον θάνατο, καθώς είναι μεγάλη ανάγκη τα νιάτα να μαθαίνουν, για να 
μην επαναλαμβάνονται τα εγκλήματα των πολέμων». 

 Ακολούθως, η Α.Ε. ο Δρ Έρνστ Ράιχελ, Γερμανός Πρέσβης στην Αθήνα, απηύθυνε Χαιρετισμό, 
ευχαριστώντας για τη φιλοξενία την ΟΑΚ και εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη του Γερμανικού 
λαού για τα εγκλήματα των Ναζί, αλλά και εξαίροντας την ευγένεια του Κρητικού λαού προς τους 
απογόνους των κατακτητών του. Κατά τον Δρα Ράιχελ για αυτούς ακριβώς τους λόγους και θα 
πρέπει να συνεχίσουν οι δύο λαοί να έχουν μία σταθερή βάση συνεργασίας, καθώς Ελλάδα και 
Γερμανία είναι σύμμαχοι τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) όσο και στο ΝΑΤΟ.  

Αμέσως μετά, ο Ντιρκ Μπάκεν, Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Φροντίδας Γερμανικών 
Κοιμητηρίων Πολέμου, αναφέρθηκε στην έκδοση της «Εκθέσεως της Κεντρικής Επιτροπής 
διαπιστώσεως ωμοτήτων εν Κρήτη» που συνέταξαν οι Νίκος Καζαντζάκης, Ιωάννης Κακριδής και 
Ιωάννης Καλιτσουνάκης και αφορούσε τις ωμότητες των Ναζί στην Κρήτη κατά την περίοδο του 
Γερμανικής Κατοχής, ενώ, όπως υπογράμμισε οι εκδηλώσεις μνήμης συνεχίζουν να ενισχύουν 
τους δεσμούς των δύο λαών, πέρα από εθνικά σύνορα, γεγονός που «οικοδομεί» το μέλλον για 
την ειρήνη.  

Ακολούθως, η Δρ Κορίννα Κουρ - Κορόλεφ, Βερολίνο / Πότσδαμ, Ιστορικός και Έφορος της 
νέας μόνιμης Έκθεσης του Στρατιωτικού Κοιμητηρίου Μάλεμε / Κέντρο Λάιμπνιτς Σύγχρονων 
Ιστορικών Ερευνών, ηγήθηκε της συζήτησης που ακολούθησε με την παράλληλη προβολή 
οπτικοακουστικού υλικού που αφορούσε την Εβραϊκή Συναγωγή Χανίων.  

Στη συνέχεια, η Δρ Άννα Μαρία Δρουμπούκη, Ιστορικός, Κέντρο Σέλμα Στερν Βερολίνο - 
Βρανδεμβούργο, μιλώντας με θέμα: «Μία νέα προοπτική στην Ελληνογερμανική Εκπαίδευση», 
υπογράμμισε πως τέτοιες δράσεις έχουν τη δύναμη να κλείσουν τις πληγές του πολέμου. Κατά τη 
Δρα Δρουμπούκη, στη Γερμανία επικρατεί ακόμη άγνοια στο μεγαλύτερο ποσοστό του 
πληθυσμού για τα εγκλήματα της ναζιστικής δικτατορίας. Μετά την τοποθέτηση της Δρος 
Δρουμπούκη έγινε η προβολή οπτικοακουστικού υλικού για το Γερμανικό Κοιμητήριο στο 
Μάλεμε.  

Ακολούθως, η Καθηγήτρια Δρ Λορετάνα ντε Λιμπέρο, Ιστορικός, Ανώτατη Στρατιωτική 
Ακαδημία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Στρατού Αμβούργο / Πανεπιστήμιο Πότσδαμ και 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φροντίδας Γερμανικών Κοιμητηρίων Πολέμου, 
έκανε λόγο για τους μύθους που καλλιεργήθηκαν εντέχνως εκ μέρους του λαού της Γερμανίας, 
ώστε να εξωραΐσει την τραγικότητα του πολέμου «πίνοντας από τη μυθική πηγή της λήθης», 
όπως είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, όμως, κατά τη Δρα ντε Λιμπέρο υπάρχει και ένα μεγάλο 
μέρος του λαού της Γερμανίας που επιθυμεί να «σπάσει» τη σιωπή και να μάθει τι πραγματικά 
συνέβη εκείνη την περίοδο.  

 Η Βίκη Αρβελάκη, Σκηνοθέτης και Γκαλερίστρια, έκανε λόγο για τις δυσκολίες ανάμεσα στις 
γενιές (της σύγχρονης και εκείνης που έζησε τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο) που αφορούν τη 
μεταλαμπάδευση των εμπειριών και των προβληματισμών της μίας στην άλλη. Κατά την κα 
Αρβελάκη: «Υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης της Ιστορίας: η σιωπή ή ο τρόπος αξιοποίησης 
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του βιώματος αυτών των ανθρώπων που δοκιμάστηκαν για να έλθουν καλύτερες ημέρες και 
ειρήνη στον κόσμο» και γι’ αυτό «χρειάζεται ευαισθησία και ενσυναίσθηση για την κατανόηση 
της Ιστορίας και την αποδοχή του άλλου».  

Αμέσως μετά, ο Μίχαελ Χάβας, Σκηνοθέτης και Καθηγητής από την Πράγα, αφηγήθηκε τις 
πρώτες μνήμες του, κατά την παραμονή του στην Κρήτη και πως αυτές οι εμπειρίες τον βοήθησαν 
να ολοκληρώσει την ταινία που γύρισε για τη Μάχη της Κρήτης, αναφέροντας παράλληλα τις 
μετατραυματικές εμπειρίες του πολέμου των αυτοχθόνων Μαορί από τη Νέα Ζηλανδία. Κατά τον 
κ. Χάβας, «η μνήμη διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο, καθώς μεταφέρει το μήνυμα της ειρήνης, 
ενώ η λήθη είναι η κόρη του ύπνου και θανάτου», υπενθυμίζοντας τον προαναφερθέντα λόγο του 
Δρος Παπαδερού.  

Τέλος, ο Γεράσιμος Μπέκας, Γενικός Γραμματέας του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, 
έκανε αναφορά στις διαφορετικές οπτικές που υπάρχουν σχετικά με τη μνήμη και πως αυτή 
καλλιεργείται από τις δράσεις του Συνδέσμου μέσα από την ανταλλαγή νέων των δύο χωρών, 
αλλά και τη συνεργασία σε πολλά επίπεδα, ώστε να «σπάσει» η σιωπή. Επακολούθησε 
δημιουργική συζήτηση ανάμεσα στους ομιλητές, ενώ την εκδήλωση έκλεισε η κα Κατερίνα 
Καρκαλά - Ζορμπά, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ιδρύματος, η οποία τόνισε τη σπουδαιότητα 
του διαλόγου για την ειρηνική επίλυση των διαφορών, με την ευχή η επόμενη συνάντηση να 
πραγματοποιηθεί πρόσωπο προς πρόσωπο μετά το πέρας της πανδημίας.  

Ο Επίλογος της συζήτησης είχε άρωμα Κρήτης με το Ριζίτικο κατά τους στίχους του οποίου: 
«Γροικάτε είντα παράγγειλε η Κρήτη των παιδιών/ τσι μετρήσετε τα μνήματα των εδικών και 
ξένων/ σε ούλα να ανάψετε κερί, λιβάνι και καντήλι/ κι αν έρθουν και δικολογιές των ξένων 
σκοτωμένων/ να τσι φιλοξενήσετε».  

Η ΟΑΚ θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εμβάθυνση της 
καταλλαγής των λαών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για τη μεταλαμπάδευση της Μνήμης στις 
επόμενες γενεές, ώστε να μην επέλθει η λήθη και η λησμονιά και να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη 
του παρελθόντος.  

Ολόκληρη η Ημερίδα βρίσκεται αναρτημένη, για όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, 
στο Youtube και στον σύνδεσμο: https://bit.ly/2J7COjq 
 

2658 25. Κοινωνική Κρίση και Πανδημία. 
ι Εκδόσεις Ακρίτας και η ΟΑΚ διοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση με αφορμή τη νέα 
έκδοση «Κοινωνική κρίση και Πανδημία», με θέμα την κρίση 
του Κορωνοϊού και τις προκλήσεις που έθεσε σε όλα τα 

επίπεδα. Αφορμή αποτέλεσαν τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κρήτης (2016), που αφορούν 
στη μελέτη και ανάδειξη της Κοινωνικής Διδασκαλίας της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων 
ποιμαντικών προβλημάτων. Θέματα όπως: Ο ρόλος της θρησκείας 
στον δημόσιο χώρο, η σχέση Εκκλησίας και Κράτους, η διαφορά 
μεταξύ πατριωτισμού και ρατσισμού, η ένταση μεταξύ Πίστης και 
Επιστήμης, φανερώνουν τον προβληματισμό της περιόδου αυτής 
και τις σκέψεις που οδηγούν στην ανάδειξη του «κοινωνικού» ήθους 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έχοντας ως θεμελιώδη αρχή την αξία του 
ανθρώπινου προσώπου και τον σεβασμό σε κάθε άνθρωπο που 
είναι η εικόνα του Θεού.  

Στην εκδήλωση Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου  Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της 
ΟΑΚ, ενώ για το βιβλίο μίλησαν οι: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ, Χριστόφορος Αρβανίτης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής της Ανωτάτης Πατριαρχικής Ακαδημίας Κρήτης, Bασιλική 
Μαυροσκά, Επίκουρη Καθηγήτρια Δογματικής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών 
και ο επιμελητής του Τόμου Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου 
Ακαδημίας Κρήτης. Τη συζήτηση συντόνισε η εκδότρια Μαρία Κοκκίνου. 
 

 
 
 

Ο 

https://bit.ly/2J7COjq
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ΙΟΥΝΙΟΣ 
 
4. Μία βόλτα στην ΟΑΚ. 

ία βόλτα στην ΟΑΚ πραγματοποίησαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κολυμπαρίου 
με τα ποδήλατά τους, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου (3η Ιουνίου) και 
τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τους μαθητές υποδέχθηκε ο 

Αντώνης 
Καλογεράκης, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης του 
Ιδρύματος και 
Υπεύθυνος του 
Ινστιτούτου 
Θεολογίας και 
Οικολογίας, ο 
οποίος, αφού 
εξήγησε στα 
παιδιά την 
έννοια του 
συνεδρίου για να τα εισάγει στις δράσεις της ΟΑΚ, αλλά και τη σπουδαία σημασία του διάλογου, 
έκανε αναφορά στην 5η Ιουνίου, που έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και 
πρότεινε τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον. 

Ακολούθως, η Δρ Μαρία Χατζηαποστόλου, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ιδρύματος, μίλησε 
στα παιδιά για τους συμβολισμούς της Παγκόσμιας αυτής ημέρας, παρομοιάζοντας τις δυσκολίες 
της ζωής με ένα ποδήλατο, το οποίο όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε, γινόμαστε καλύτεροι, 
συμπεραίνοντας με τον τρόπο αυτόν πως στη ζωή οφείλουμε να αγωνιζόμαστε, αλλά και να 
χαιρόμαστε την ομορφιά της διαδρομής και του ταξιδιού. Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση 
με τους μαθητές να υπόσχονται πως θα επιστρέψουν για να παρακολουθήσουν τα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα της ΟΑΚ, που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα. 
 

12-13. 5ος Μαραθώνιος Κρήτης.  
ια ακόμα μία χρονιά η ΟΑΚ υποστήριξε τη συνδιοργάνωση, από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας 
Χανίων, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τους Δήμους της Π.Ε. Χανίων και άλλους Φορείς 
και εθελοντές, του 5ου Μαραθωνίου Κρήτης, αφιερωμένου στη μνήμη του ιδρυτή της, 

μακαριστού Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη. Το Σάββατο 12 
Ιουνίου ξεκίνησε λαμπαδηδρομία από τον χώρο της Μνημειακής Ελιάς, όπου ο Αντιδήμαρχος 
Πλατανιά Στέλιος Δημητρογιαννάκης 
παρέδωσε στους δύο πρώτους 
λαμπαδηδρόμους, έναν μικρό μαθητή και 
μία μικρή μαθήτρια από τον Δήμο 
Πλατανιά, τη δάδα με τη Φλόγα του Αγώνα 
και τον κότινο. Στη συνέχεια οι δρομείς, 
μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, 
συναντήθηκαν με τους λαμπαδηδρόμους 
από τους Δήμους Κισάμου και Αποκορώνου 
στην Πλατεία Τιμολέοντος Βάσσου (πάνω 
από το Λιμάνι Κολυμπαρίου) και κατέληξαν 
στην ΟΑΚ, τόπος αφετηρίας του 
Μαραθωνίου Κρήτης, όπου άναψε και ο 
Βωμός του Αγώνα. Κατά την παραλαβή της 
Φλόγας, από το βήμα της ΟΑΚ, Χαιρετισμό 
απηύθυναν οι: Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος ΟΑΚ, Νικόλαος Καλογερής, 
Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά, εκ μέρους των 
παρόντων Δημάρχων και Γ.Γ. του ΣΔΥΧ Β. Οικονομίδης. 
   
 

Μ 

Γ 
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2659 25. Επετειακή Εκδήλωση για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.  
ρώτη ημέρα από το Διαδικτυακό Διήμερο της ΟΑΚ, με θέμα: «Ακούοντας τον λόγον της 
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας σήμερον», αφιερωμένο στη συμπλήρωση 

πέντε ετών από τη 
διεξαγωγή της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, η 
οποία 
πραγματοποιήθηκε τον 
Ιούνιο του 2016 στις 
εγκαταστάσεις της ΟΑΚ 
και αποτέλεσε 
σημαντικό ιστορικό 
γεγονός, όχι μόνο για την 
Ορθόδοξη Εκκλησία και 
τους πιστούς της, αλλά 
και σε παγκόσμιο 
θρησκευτικό και κοινωνικό επίπεδο. Το Διήμερο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και ευλογία 
της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ και με τη συμμετοχή του 
Εργαστηρίου «Εκκλησία και Πολιτισμός» του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ, με στόχο την περαιτέρω διαφώτιση των συνειδήσεων και την ενημέρωση για το ιερό έργο, 
το οποίο ενσωματώνεται πλήρως ως απάντηση και στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα των 
καιρών. Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, καλωσόρισε τους 
επίσημους προσκεκλημένους και τους ομιλητές, ευχαριστώντας τους για τη συμμετοχή τους και 
αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία του γεγονότος της Συνόδου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της ΟΑΚ, ανέγνωσε το Μήνυμα – Χαιρετισμό της 
ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ και στο οποίο τόνιζε ότι: «η Σύνοδος 
της Κρήτης υπήρξε κορυφαία στιγμή της νεωτέρας ιστορίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας και 
εξέφρασεν αυθεντικώς, παρά την αδικαιολόγητον αποχήν τεσσάρων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων 
Εκκλησιών, την συνοδικήν αυτοσυνειδησίαν και ταυτότητα της Ορθοδοξίας, επομένη τοις αγίοις 
πατράσιν. Αι αποφάσεις αυτής, αναφέρονται εις την οργάνωσιν και την κανονικήν δομήν της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, εις την μυστηριακήν ζωήν και την πνευματικότητα, εις την αποστολήν της 
Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον και αποτελούν πολύτιμον θησαυρόν διά την χριστιανοσύνην, 
δύνανται δε να λειτουργήσουν ως οδοδείκτης διά τους Ορθοδόξους πιστούς, οι οποίοι 
αγωνίζονται να συνδυάσουν τον παραδοσιακόν τρόπον βίου με την ταυτότητά των ως συγχρόνων 
ανθρώπων». Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίο Α΄ για τον Πατρικό και εγκάρδιο Χαιρετισμό, χαρακτηρίζοντάς τον υπέρμαχο 
υπερασπιστή και αυθεντικό εκφραστή της ενότητας της Ορθοδοξίας και του Συνοδικού Θεσμού 
και Συστήματος, με επιστέγασμα της πατριαρχικής του μέριμνας για την ευστάθεια των 
Εκκλησιών τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Τέλος, καλωσόρισε και ευχαρίστησε 
όλους τους ομιλητές, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, 
για τη σημαντική συνεισφορά του στην επιτυχή έκβαση της Συνόδου, αλλά και τη διαρκή στήριξη 
προς το Ίδρυμα με την προκήρυξη του έργου της αναπαλαίωσης της παλαιάς του πτέρυγας. 

Αμέσως μετά Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γ.Γ. Θρησκευμάτων Γεώργιος Καλαντζής, 
εκπροσωπώντας την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο οποίος, αφού 
συνεχάρη την ΟΑΚ για το οργανωτικό επίτευγμα της διεξαγωγής της Συνόδου καθώς και για την 
πρωτοβουλία του Συνεδρίου, αναφέρθηκε στη διαρκή στήριξη του Υπουργείου Παιδείας προς την 
ΟΑΚ και στο κατά πόσο το ιστορικό και παγκόσμιο γεγονός της Συνόδου με τις αποφάσεις του 
επηρεάζει τη ζωή των πιστών, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Ο πρώην 
Υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Θεσσαλονίκης Ιωάννης Αμανατίδης τόνισε ότι από 
πολιτικής άποψης η επίβλεψη των διαδικασιών της Συνόδου ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση της 
καριέρας του, κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στις προσπάθειες σύγκλησης Συνόδου μέσα από 
τον ορθόδοξο διάλογο παλαιότερων ετών. Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης 
Μαλανδράκης αναφέρθηκε στις οργανωτικές επαφές του Δήμου με την Ιερά Μητρόπολη 
Κισάμου και Σελίνου και την Περιφέρεια Κρήτης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Συνόδου 
καθώς και στην προσπάθεια που κατεβλήθη για την τουριστική προβολή του τόπου επ’ αφορμή 
της Συνόδου με την ξενάγηση και φιλοξενία των εκατοντάδων διαπιστευμένων δημοσιογράφων 
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από όλο τον κόσμο. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε ότι για την 
Περιφέρεια ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά να συμμετάσχει στην προετοιμασία της Συνόδου της 
Ορθοδοξίας και υπογράμμισε ότι ο λόγος της Συνόδου είναι επίκαιρος με σημαντικά μηνύματα, 
που τοποθετούν την πίστη στη σωστή της διάσταση. 

Την κεντρική ομιλία, με θέμα: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
Σκέψεις με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη σύγκλησή της», πραγματοποίησε ο 
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος επεσήμανε ότι τα κείμενα και οι 
αποφάσεις της Συνόδου συνεχίζουν να εκφράζουν δυναμικά την ορθόδοξη παράδοση, ενώ 
αποτελούν σαφή έκφραση ρεαλισμού και ποιμαντικής ευθύνης, μαρτυρώντας τη γρηγορούσα 
ιστορική και κοινωνική συνείδηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όλως ιδιαιτέρως αναφέρθηκε και 
στη συνέχεια της όλης προσπάθειας με τη συγγραφή του κειμένου: «Διά την Ζωήν του κόσμου» 
(“For the life of the World”), το οποίο διατυπώνει τις κατευθυντήριες αρχές μιας Κοινωνικής 
Διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, 
Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέας, ανέπτυξε το θέμα «Ιστορική πορεία της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου. Συμφωνηθέντα και Εγκριθέντα κείμενα», υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία και 
τον θεολογικό αντίκτυπο της Συνόδου και αναφέρθηκε στην πορεία της προετοιμασίας της από 
τον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Γ΄, εξαίροντας τη συμβολή της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου 
Βαρθολομαίου Α΄ για την επίτευξη της σύγκλησής της καθώς και στις προσπάθειες των 
προκατόχων του Πατριαρχών Αθηναγόρα και Δημητρίου. 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος ανέπτυξε το θέμα «Οι αποφάσεις 
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας πρόσκληση για το μέλλον των 
θεολογικών σπουδών» τονίζοντας την αναγκαιότητα της αναδιαμόρφωσης των Προγραμμάτων 
Σπουδών των Θεολογικών Σχολών προκειμένου να υιοθετήσουν τα μηνύματα και τις αποφάσεις 
της Συνόδου, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την αναγκαιότητα της υπέρβασης της στενής 
γλωσσικής θεολογικής ορολογίας, του επιστημονικού απομονωτισμού και της ερμηνείας του 
ιστορισμού. Τέλος, ο Αθανάσιος Βλέτσης, Καθηγητής Συστημικής Θεολογίας του Τμήματος 
Ορθόδοξης Θεολογίας του Ludwig Maximilian Πανεπιστημίου του Μονάχου, ανέπτυξε το θέμα 
«Ποιες δυνατότητες ανοίγονται για μία οικουμενική πρόσληψη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου; 
Το παράδειγμα από το γερμανόφωνο χώρο», τονίζοντας ότι η Εκκλησία της Γερμανίας (Καθολική 
και Ευαγγελική) ασχολήθηκε επισταμένως με τη μελέτη και επεξεργασία των αποφάσεων της 
Συνόδου της Ορθοδοξίας στο πλαίσιο ανάπτυξης εσωτερικής συνοδικότητας καθώς 
τοποθετήθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος οι σχέσεις των Εκκλησιών με τον κόσμο 
γενικότερα. Επεσήμανε δε ότι η θεωρία της πρόσληψης δεν είναι αποδεκτή από όλους και μόνο 
όταν οι απούσες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες αποδεχτούν τις αποφάσεις της Συνόδου, τότε η Σύνοδος 
θα θεωρηθεί Οικουμενική. Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση. 
 

2660 25. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ στην ΟΑΚ. 
ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος το Εργαστήρι 
του Δικτύου UNITWIN – UNESCO “Tourism, Culture, Sustainable Development”, το οποίο 
οργανώθηκε από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως μέλους 

του εν λόγω δικτύου, 
με εκπρόσωπο την 
Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Αμαλία 
Κωτσάκη.  
Θέμα του Εργαστηρίου 
ήταν η αναζήτηση 
τρόπων συγκρότησης 
Δικτύων Μοναστηριών 
στην Κρήτη με έμφαση 
στις αναγεννησιακές 
Ιερές Μονές (π.χ. Ιερά 
Μονή Τζαγκαρόλων, Ιερά Μονή Γωνιάς κ.ά.) και στόχο την ενίσχυση του θρησκευτικού και 
πολιτιστικού τουρισμού, τις δυνατότητες ένταξης ενός μέρους του Δικτύου των αναγεννησιακών 
Ιερών Μονών στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO και ευρύτερα τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μεγαλονήσου. Αξίζει δε να σημειωθεί πως στο 
Δίκτυο UNITWIN –UNESCO “Tourism, Culture, Sustainable Development”, συμμετέχουν τριάντα 
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Πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο με συντονιστή το Université Paris I Panthéon – Sorbonne. Από 
τον Δεκέμβριο του 2019 εντάχθηκε και η Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επίσης, 
στο Εργαστήριο συμμετείχαν δέκα ειδικοί επιστήμονες από τον διεθνή χώρο και Καθηγητές 
διακεκριμένων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ενώ το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων του 
Εργαστηρίου θα εκδοθεί σε Τόμο Πρακτικών. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην ΟΑΚ, ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού, Δημήτρης Φραγκάκης, εστίασε στη σημασία της προώθησης του Περιηγητικού 
Τουρισμού και ειδικότερα του Θρησκευτικού Τουρισμού, δεδομένου ότι το ζητούμενο είναι η 
επέκταση της τουριστικής περιόδου στους 12 μήνες τον χρόνο. Κατά την τοποθέτησή του, ο Γ.Γ. 
του ΕΟΤ, αφού αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας στον παγκόσμιο τουρισμό, μίλησε για 
μία «αποφασιστική στιγμή για τον ελληνικό τουρισμό, αφού οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα 
καθορίσουν τον τουρισμό του αύριο. Για τούτο τον λόγο οφείλουμε να θέσουμε 
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους». Κατά τον κ. Φραγκάκη: «Η βιωσιμότητα και 
η αειφορία του τουριστικού μας προϊόντος, η επένδυση στην αυθεντικότητα και την ξεχωριστή 
ταυτότητα, η ασφάλεια, η υγιεινή αλλά και η ψηφιοποίηση στις τουριστικές υπηρεσίες αποτελούν 
μεγάλες προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό τα προσεχή χρόνια και σημαντικούς παράγοντες 
επιλογής ενός προορισμού, άρα θα τον καταστήσουν και πιο ανταγωνιστικό». 

Σε αυτό το πλαίσιο «ο ρόλος του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού είναι κρίσιμος» 
υπογράμμισε ο κ. Φραγκάκης και για το λόγο αυτό «αποτελεί προτεραιότητα για τον ΕΟΤ». Τέλος, 
ο κ. Φραγκάκης επεσήμανε τον ρόλο της συνεργασίας με τους φορείς της Εκκλησίας για την 
επιτυχία στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι «ο 
βιώσιμος τουρισμός, καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με περισσότερα οφέλη για τις τοπικές 
κοινωνίες είναι μία κρίσιμη πρόκληση αλλά και ένας απόλυτα εφικτός στόχος». Επίσης, 
παρουσιάσεις έκαναν οι: Δρ Γεωλογίας – Πολιτικός Μηχανικός Αικατερίνη Παυλάκη και ο 
Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων Δρ Χαράλαμπος Φασουλάς από το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, τονίζοντας την αξία του φυσικού και γεωλογικού περιβάλλοντος της 
Κρήτης. 

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων με συντονίστρια την Α. Κωτσάκη, με 
σκοπό να αναλυθεί περαιτέρω η σημασία της ανάπτυξης ενός ολιστικού μοντέλου αειφόρου 
τουρισμού, το οποίο θα καλύπτει συνολικά τις δραστηριότητες που λαμβάνουν στην Κρήτη, 
πολιτιστικά, κοινωνικά δρώμενα, πέρα από τον μαζικό τουριστικό προϊόν. Εκ μέρους της ΟΑΚ 
παρουσίαση έκαναν οι Επιστημονικοί Συνεργάτες της ΟΑΚ, Αικατερίνη Καρκαλά και Αντώνης 
Καλογεράκης, υπογραμμίζοντας τις δράσεις του Ιδρύματος, έχοντας στο επίκεντρο τη ζωή της 
Ενορίας, όπως το Πρόγραμμα της ΟΑΚ «Ζώσα Ορθοδοξία», τις ιστορικές Ιερές Μονές (π.χ. Ιερά 
Μονή Γωνιάς) ή τη Ροτόντα, δίδοντας επιλογές που πνευματικής ωφέλειας στους επισκέπτες. 
Επίσης, έγινε αναφορά στις Περιβαλλοντικές Δράσεις της ΟΑΚ, με έμφαση στις προσπάθειες για 
επίτευξη της αειφορίας, στην ανάδειξη του πλούτου της Κρητικής γης, αλλά και νέων τρόπων 
προσέγγισης επισκεπτών και Συνέδρων με περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Ακολούθησε 
εποικοδομητική συζήτηση, ενώ το Ίδρυμα προσέφερε στους εκλεκτούς προσκεκλημένους ελαφρύ 
γεύμα με παραδοσιακά κρητικά εδέσματα. 

 
2661 26. Επετειακή Εκδήλωση για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. 

λοκληρώθηκαν με μεγάλη συμμετοχή οι εργασίες και της δεύτερης ημέρας από 
το Διαδικτυακό Διήμερο της ΟΑΚ, με θέμα: «Ακούοντας τον λόγον της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου της Ορθοδοξίας σήμερον. Κατά τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου και κατά την 

έναρξη της Β΄ Συνεδρίας, ο Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Γιάγκου, μίλησε με θέμα: «Η Σύνοδος μετά τη Σύνοδο: Κρίσεις και 
Προοπτική», ανατρέχοντας στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν που οδήγησε στη σύγκληση της 
Συνόδου και κάνοντας παράλληλα μία κριτική αποτίμηση των στάσεων των άλλων Ορθοδόξων 
Εκκλησιών απέναντι στη Σύνοδο. Ο κ. Γιάγκου τόνισε πως η αληθινή πρόκληση είναι η συνέχεια 
της διδασκαλίας της Συνόδου ως ζωντανής μαρτυρίας του Χριστού στον κόσμο, προτείνοντας 
εκτενέστερη μελέτη των κειμένων αυτής, καθώς το Πνεύμα του Θεού ευαρεστείται την ενότητα, 
όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά. 
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Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε η Νίκη Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια της Κοινωνιολογίας της 

Θρησκείας και της Ηθικής στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, μιλώντας με θέμα: «Αποτυπώσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στο 
εκκλησιαστικό σώμα». Η κα Παπαγεωργίου πρότεινε την αξιοποίηση του Μηνύματος, αλλά και 
γενικότερα των 
αποφάσεων 
της Συνόδου 
από την 
Εκκλησία της 
Ελλάδος, 
τονίζοντας με 
κριτικό τρόπο 
την ελλιπή 
ενημέρωση και 
κατήχηση, με 
αποτέλεσμα τη «δαιμονοποίηση» πραγμάτων και καταστάσεων, αλλά και την περιορισμένη 
απήχηση στα λαϊκά στρώματα της διδασκαλίας της Συνόδου. Κατά τη Γ΄ Συνεδρία ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νιγηρίας κ. Αλέξανδρος, ανέλυσε το θέμα: «Αναζητώντας στα 
κείμενα της Συνόδου, απαντήσεις στις ποιμαντικές προκλήσεις της αφρικανικής συνάφειας», 
τονίζοντας πως «η Σύνοδος απαξιώνεται όταν παραμένει αντικείμενο ακαδημαϊκών συζητήσεων 
και δεν καθίσταται πνοή ζωής, ανάσα ελευθερίας και χαράς για τα μέλη της Εκκλησίας». Ο κ. 
Αλέξανδρος πρότεινε: «να ταχθούμε στο πλευρό των αδυνάτων, να δεχθούμε να εισέλθουμε στον 
δημόσιο διάλογο, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, προκαλώντας μία αναπόφευκτη και 
δημιουργική ρήξη από εκείνες που το Άγιο Πνεύμα μας καλεί συνεχώς». Ο Σεβασμιώτατος 
υπογράμμισε πως το Κείμενο της Συνόδου για την Αποστολή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο 
αποτελεί μία δυναμική Επιτομή της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, καθώς μάς 
υπενθυμίζει πώς, εάν πραγματικά το θέλουμε, τότε μπορούμε να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα, 
αλλά και το κείμενο περί της νηστείας θέτει στην ουσιαστική βάση το περιεχόμενό της, αλλά και 
ως στάση ζωής και κοινής ευθύνης απέναντι στους αδυνάτους. 

Ακολούθως, ο Αιδεσ. Χρήστος Φιλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ποιμαντικής 
και Κοινωνικής Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μίλησε με θέμα: «Το 
κείμενο της Συνόδου για το Μυστήριο του Γάμου και η ποιμαντική πρόκληση των μεικτών γάμων», 
κάνοντας λόγο για τα ασκημένα εκείνα αισθητήρια που είναι αναγκαία για την κατανόηση και 
πρόσληψη των λόγων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ο π. Φιλιώτης έκανε λόγο, επίσης, για το 
θέμα των μεικτών γάμων εν σχέσει με τα δεδομένα της σύγχρονης πραγματικότητας και της 
κοινωνίας της παγκοσμιοποίησης. Κατά τον π. Φιλιώτη, παρά την ύπαρξη των απαγορευτικών 
κανόνων που αφορούσαν τους μεικτούς γάμους, δεν πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή αυτών, 
καθώς στην Ορθόδοξη παράδοση κυριαρχεί –μέσα από την αρχή της οικονομίας– η άρνηση 
εισχώρησης του δικανικού πνεύματος, ενώ επικρατεί η αρχή της διάκρισης και του σεβασμού στη 
διαφορετικότητα, καθώς η ελευθερία είναι ο καλύτερος τρόπος ιεραποστολής.   

Επιπλέον, το εσπέρας πραγματοποιήθηκε Στρογγυλή Τράπεζα, με θέμα: «Η Αγία και Μεγάλη 
Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και το Μάθημα των Θρησκευτικών», την οποία συντόνιζε ο  
Δρ Γεώργιος Στριλιγκάς, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων στο Περιφερειακό Κέντρο 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης, με συμμετέχοντες θεολόγους εκπαιδευτικούς. Ο κ. Στριλιγκάς 
ευχαρίστησε την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης για την πρόσκληση και έδωσε τον λόγο στους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, λέγοντας πως η Σύνοδος «άνοιξε τον δρόμο» για έναν ουσιαστικό 
προβληματισμό στη σχολική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, ο Αρσένιος Αρσενάκης, ΜΔΕ 
Θεολογίας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, μίλησε με θέμα: «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας και 
Εκπαίδευση. Τα κείμενα και οι αποφάσεις στα Προγράμματα Σπουδών του Μαθήματος των 
Θρησκευτικών Γυμνασίου», κάνοντας λόγο για τις ρητές αναφορές στα Προγράμματα Σπουδών 
και ιδιαίτερα στην περίπτωση του Μαθήματος των Θρησκευτικών και την ανάγκη αξιοποίησης 
αυτών. Κατά τον κ. Αρσενάκη: «Η Σύνοδος και οι Πατέρες της, προσπάθησαν να δώσουν 
κατευθυντήριες γραμμές για να νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μας, αλλά και να απαντήσουμε στο 
ερώτημα τι σημαίνει σήμερα να είσαι Χριστιανός στον 21ο αιώνα». Ακολούθως, ο Δημήτριος 
Χοϊλούς, Δρ Θεολογίας – Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 2ο Γυμνάσιο 
Ιεράπετρας, παρουσίασε το θέμα: «Τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ως ευκαιρίες 
προβληματισμού στο Μάθημα των Θρησκευτικών», τονίζοντας την οικουμενική διάσταση του 
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μαθήματος των Θρησκευτικών και του ρόλου του «ως ενοποιητικού παράγοντα μέσα στη 
μαθητική κοινότητα». Κατά τον κ. Χοϊλού: «Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου, η οποία ανέδειξε τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο αληθινός χριστιανός 
θυσιάζεται 
και δεν 
θυσιάζει, 
αντιμετωπίζ
οντας 
αποτελεσμ
ατικά με 
τον τρόπο 
αυτόν κάθε 
υποψία 
φονταμεντ
αλισμού». Τέλος, ο Γεώργιος Μέμος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 2ο 
Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου Χανίων, παρουσίασε το θέμα: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος στο 
σύγχρονο σχολικό περιβάλλον», μιλώντας για την ανάγκη πρόσληψης του λόγου της Συνόδου στη 
σχολική τάξη μέσα από τον εκσυγχρονισμό, καθώς και την απλοποίηση του εκκλησιαστικού 
λόγου. Κατά τον κ. Μέμο: «Έχουμε υποχώρηση του κύρους του εκκλησιαστικού λόγου σε σχέση με 
την πληροφορία, καθώς η εναλλαγή της πληροφορίας και των εικόνων είναι ταχύτατη και θα 
πρέπει να υπάρξει προσαρμογή αυτού στα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των μαθητών (π.χ. 
ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα ζώων, ενδοοικογενειακή βία κ.ά.). Για τούτο και ο εκάστοτε 
καθηγητής καλείται να γεφυρώσει τον λόγο της Εκκλησίας με τη σύγχρονη κοινωνική 
πραγματικότητα και τα πανανθρώπινα ζητούμενα, ιδιαίτερα εντός της σχολικής τάξης». 
Παρέμβαση έγινε και από τον Αρχιμανδρίτη Αρίσταρχο Γκρέκα, Καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας 
του ΕΚΠΑ και Διευθυντή του Εργαστηρίου «Εκκλησία και Πολιτισμός» του ιδίου Τμήματος. Στην 
παρέμβαση τονίστηκε πως, «τα Κείμενα της Συνόδου αποτελούν έναν θησαυρό, καθώς 
επικαιροποιούν την παράδοση της Εκκλησίας στη σύγχρονη εποχή, βοηθώντας δυναμικά την 
εκπαιδευτική κοινότητα και δίδοντας απαντήσεις στους προβληματισμούς του σύγχρονου 
ανθρώπου». 

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση, ενώ το κοινό που παρακολουθούσε μέσω 
Διαδικτύου είχε την ευκαιρία να θέσει τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς του, 
εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτόν, τον διάλογο. Κλείνοντας τις εργασίες ο Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν με 
κάθε τρόπο στην επιτυχία του επετειακού αυτού διημέρου, τονίζοντας ότι μετά από πέντε χρόνια 
συζητούμε σήμερα χωρίς φοβίες και με περισσότερη τόλμη για το μέλλον των κειμένων της Αγίας 
και Μεγάλης Συνόδου προς όφελος της Εκκλησίας. Εάν τα αξιοποιήσουμε, συνέχισε, μπορούμε 
να δώσουμε με θάρρος και τόλμη θεολογικές προεκτάσεις σε δύσκολα θέματα του σημερινού 
ανθρώπου, όπως αυτό έγινε και με το σχετικό κείμενο «Υπέρ της του κόσμου Ζωής; Προς ένα 
κοινωνικό ήθος της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Ευχαρίστησε δε, εκ βάθους καρδίας, τον 
Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄ για την αγάπη Του και τη στήριξή Του 
προς το Ίδρυμα, υποσχόμενος ότι θα συνεχισθεί ο προβληματισμός γύρω από το μεγάλο αυτό 
γεγονός της Εκκλησίας μας. 

 

2662 28. Διεθνής Διαδικτυακή Εκδήλωση για την Κλιματική Κρίση. 
ο Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας – Παράρτημα της ΟΑΚ, πραγματοποίησε Διεθνή 
Επιμορφωτική Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: «Το Ηθικό μας Καθήκον έναντι της 
Κλιματικής Κρίσης – Κοινωνία, Εκκλησία και Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – 

Διαμορφώνοντας ένα Ολιστικό Σχέδιο». Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία οι ομιλητές, που 
βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα, συμμετείχαν σε 
συζήτηση επικεντρώνοντας τον λόγο τους στην Κλιματική Κρίση από την οπτική γωνία της 
Ευρωπαϊκής πολιτικής (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία), της Εκκλησίας, της Κοινωνίας των 
Πολιτών, αλλά και των περιβαλλοντικών οργανώσεων, προσφέροντας στο κοινό μία 
πλουραλιστική, σφαιρική κατάθεση απόψεων και ουσιαστικό διάλογο, καλλιεργώντας γόνιμο 
προβληματισμό, με τον συντονισμό του Υπευθύνου του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας, 
Αντώνη Καλογεράκη. 

Τ 
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O Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, καλωσόρισε τους 

παρευρισκόμενους εισηγητές και τόνισε πως το ζητούμενο είναι να συναντήσουμε την κοινωνία 
του Θεού στην ανθρώπινη κοινωνία και έτσι να γίνουν υπεύθυνοι οι πολίτες της Ευρώπης και του 
κόσμου, 
εστιάζοντας 
στο πώς ο 
πλούτος της 
θεολογικής 
μας 
παράδοσης θα 
γίνει 
καθημερινή 
πράξη, 
βελτιώνοντας 
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε ανθρώπου. Επίσης, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του 
«πράσινου Πατριάρχη» -την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄- καθώς και στη 
σπουδαία «πράσινη θεολογία», αλλά θα πρέπει να περάσουμε και στις καλές πρακτικές 
δημιουργώντας «πράσινες ενορίες».   

Ακολούθως, ο Ευρωβουλευτής Sven Giegold και Πρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Εκκλησιών, ανέλυσε το θέμα: «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία &  Περιβαλλοντική Πολιτική της 
Ε.Ε.: Πώς μπορεί η Πράσινη Συμφωνία να γίνει και Κοινωνική Συμφωνία;», όπου τόνισε πως μόνο 
με δημοκρατικές αρχές μπορούμε να επιτύχουμε μία βιώσιμη επίλυση της περιβαλλοντικής 
κρίσης, όπως και το πόσο πολυσήμαντος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας προς αυτήν την 
κατεύθυνση.  

Στη συνέχεια, ο Σύμβουλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε θέματα περιβάλλοντος, π. Δρ 
Ιωάννης Χρυσαυγής, μιλώντας με θέμα: «Φροντίζοντας για την Κτίση: Εκκλησίες & Κοινότητες» 
έκανε αναφορά στη διδασκαλία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
καθώς και στις δράσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το φυσικό περιβάλλον. Κατά τον π. 
Ιωάννη οφείλουμε όλοι ανεξαιρέτως να αγωνιστούμε για τη διαφύλαξη του φυσικού 
περιβάλλοντος, καθώς η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε, οξύτερη και από την πανδημία Covid-19. Δεν μπορούμε να παριστάνουμε τον 
Θεό απέναντι στην Επιστήμη ή να πολιτικολογούμε δίχως λόγο ουσίας. Ο π. Δρ Ιωάννης 
Χρυσαυγής έκανε παράλληλα αναφορά στο Πρόγραμμα: «Πρασινίζοντας την ενορία μας» της 
Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στο οποίο, μέσα από μία σειρά περιβαλλοντικών 
δράσεων, με πρωτοβουλία και έντονη δραστηριοποίηση των νέων της Εκκλησίας, καλλιεργείται η 
οικολογική συνείδηση των πιστών με πρακτικούς τρόπους.  

Αμέσως μετά, τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών 
Κοινοτήτων Πολιτών Dirk Vansintjan, ο οποίος παρουσίασε το θέμα: «Κλιματική Κρίση & 
Κοινωνία των Πολιτών: Η Ενεργειακή Μετάβαση σε Ενεργειακή Δημοκρατία», υπογραμμίζοντας 
πως οι άνθρωποι φοβούνται την αλλαγή, αλλά στην παρούσα φάση δεν έχουμε άλλη επιλογή, 
από αυτό που αποκαλούμε «ενεργειακή δημοκρατία». Κατά τον κ. Vansintjan: «δεν υπάρχει 
πλανήτης Β, αλλά οφείλουμε να προστατεύσουμε τη γη που είναι το σπίτι μας», ενώ παρουσίασε 
τις περιβαλλοντικές δράσεις της Ομοσπονδίας στην οποία προεδρεύει, αλλά και της Ενεργειακής 
Κοινότητας Ecopower, την οποία ίδρυσε από κοινού με 8 άτομα το 1991 και σήμερα έχει σχεδόν 
60.000 μέλη-συνεταιριστές πολίτες και συνεχίζει την πορεία της με επιτυχία έχοντας 300 
φωτοβολταϊκά, 24 ανεμογεννήτριες, 3 υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις και με συνολική ετήσια 
παραγωγή 90 γιγαβατώρες, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και συνδράμοντας στη συνολική 
προσπάθεια για την επίτευξη της αειφορίας μέσω της δημοκρατίας. 

Τέλος, η Υπεύθυνη Πολιτικής του WWF Ελλάδας, Θεοδότα Νάντσου, μίλησε με θέμα: 
«Κλιματική Κρίση & Ηθική: Δικαιοσύνη & Υπευθυνότητα μεταξύ Ατόμων, Εθνών & Γενεών», αφού 
πρώτα ευχαρίστησε την ΟΑΚ για την πρόσκληση. Κατά την κα Νάντσου υπήρχαν ανέκαθεν 
περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η όξινη βροχή, η ρύπανση, η ανεξέλεγκτη παραγωγή 
αποβλήτων λόγω της υπερκατανάλωσης, αλλά η ραγδαία κλιματική αλλαγή είναι κάτι το 
διαφορετικό και οδηγεί τον πλανήτη και την ανθρωπότητα σε μία νέα κρίση άνευ προηγουμένου. 
Για τους λόγους αυτούς οφείλουμε να συζητάμε διεξοδικά ο ένας με τον άλλον, ώστε να 
αναζητούμε και να βρίσκουμε αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση της ακραίας αυτής 
κατάστασης. Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση, συμπεριλαμβάνοντας και ερωτήματα που 
τέθηκαν από το κοινό της εκδήλωσης. Η εκδήλωση μεταδόθηκε στα αγγλικά ζωντανά από το 
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Κανάλι της ΟΑΚ στο YouTube, αλλά και σε μετάφραση στα ελληνικά, η οποία ήταν διαθέσιμη με 
την ευγενική υποστήριξη από τα «Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.». Η ΟΑΚ, δεσμεύεται να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για ανοιχτό διάλογο, λαμβάνοντας και νέες πρωτοβουλίες, συνεχίζοντας να 
υπηρετεί με συνέπεια την τοπική, αλλά και τη διεθνή, κοινότητα, με βάση την 53ετή ιστορία της 
και ως Συνεδριακό και ως Ερευνητικό Κέντρο, αξιοποιώντας τον πλούτο του Μουσείου Κρητικών 
Βοτάνων, τη Φωτοβολταϊκή της Εγκατάσταση 50kWp (την πρώτη στην Κρήτη στη μέση τάση με 
ενεργειακό συμψηφισμό), τα Καλντερίμια της με θέα στο Κρητικό Πέλαγος, τα Εκπαιδευτικά της 
Προγράμματα και τα Συνέδριά της, αναδεικνύοντας το φυσικό περιβάλλον και την αξία της 
περιβαλλοντικής ηθικής, στον μακρύ δρόμο για την αειφορία. Η Εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο 
Youtube μέσω του συνδέσμου: https://bit.ly/3y3TI74 

 
 

Δραστηριότητες του προσωπικού και συμμετοχή  
σε διάφορες εκδηλώσεις 

 

Όλο το προσωπικό της ΟΑΚ παρακολούθησε επιτυχώς το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, με 
τίτλο: «Κορωνοϊός (SARS-CoV-2) – Προφύλαξη και μέτρα πρόληψης σε Τουριστικά Καταλύματα, 
Τουριστικά Γραφεία, Οδηγούς Τουριστικών Λεωφορείων, Ξεναγούς, Συνεδριακό Τουρισμό και 
Εστίαση», το οποίο διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης, 
τον Μάιο 2021 και έλαβε την αντίστοιχη πιστοποίηση. 

 
Ο Γενικός Διευθυντής:  

 

Απρίλιος 
3. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Εκδήλωση, με θέμα: «Επανάσταση του 1821 – επετειακοί 
εορτασμοί και ιστορία», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 
η ΙΛΑΕΚ και η Επιτροπή για τον Εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 Π.Ε. 
Χανίων, με κεντρική ομιλήτρια τη Στέλλα Αλιγιζάκη, φιλόλογο. 
8. Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό «Μαρτυρία» της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος. 
9. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου της Καθηγήτρια Ιστορίας του Ε.Κ.Π.Α. 
Μαρίας Ευθυμίου, με τίτλο: «Ρίζες και Θεμέλια. Οδόσημα της Ιστορίας του Ελληνισμού», που 
διοργάνωσαν το Δ.Σ. της ΙΛΑΕΚ και η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 
10. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Εκδήλωση – αφιέρωμα στον βίο και το έργο του Εθνομάρτυρα 
Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αγίου Γρηγορίου Ε’, που διοργάνωσε η Ιερά 
Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως. 
Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην εκπομπή της Δημοσιογράφου 
Κατερίνας Χουζούρη. 
20. Διαδικτυακή Συνάντηση για συνεργασίες σε διαθρησκειακό επίπεδο (KAICIID). 
22. Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: «Από το Ψυχικό Τραύμα στην Ψυχική Ανθεκτικότητα: Ο ρόλος 
των Δήμων Θεσσαλίας εν μέσω Πανδημίας», που διοργάνωσε η Γραμμή Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης Δίοδος Βόλου. 
22 - 23. Συμμετοχή στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για τον Τουρισμό, με τίτλο: «Τουρισμός. Θεωρία 
και Πράξη», που συνδιοργάνωσε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την Περιφέρεια Κρήτης. 
23. Συνέντευξη στην εκπομπή «Στο Κόκκινο» της Γωγώς Καλληδονάκη στη Νέα Τηλεόραση ως 
μέλος της Επιτροπής 2021 της Π.Ε. Χανίων, με θέμα: «Ο ιερός κλήρος και η Επανάσταση στην 
Κρήτη». 
27. Άρθρο – βιβλιοκριτική για το βιβλίο: «Το Αίνιγμα. Από τον Τόμας Μπέκετ στην Αθήνα του 21ου 
αιώνα», της Ντόνα-Λίλιαν Καπόν, στα «Χανιώτικα Νέα», 27-4-2021, σελ. 35. 

 
 
 
 

 

https://bit.ly/3y3TI74
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Μάιος 
7. Παρευρέθη στον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό για την Εορτή του Αγίου Οικουμενίου, 
Επισκόπου Τρίκκης, στο ομώνυμο παρεκκλήσιο που ευρίσκεται στον αύλειο χώρο των Ιδρυμάτων 
της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου. 
Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Διάλεξη της Τζωρτζίνα Σουλτανοπούλου, Γενικής Προξένου της 
Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων «Τόποι και Πρόσωπα 
της Πόλης» που διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο Ελλάδας στην Πόλη για την ανάδειξη της 
ιστορικής συλλογής Σακκουλίδη. 
11. Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Επιστημονικό Σεμινάριο, με τίτλο: «Πανδημία και ελληνική 
οικονομία: Επιπτώσεις, προοπτικές», που διοργάνωσε η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Διάλεξη του Δημήτρη Σταματόπουλου, Καθηγητή Ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τίτλο: «Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στη Νεωτερικότητα: 
από την Αυτοκρατορία στον κόσμο των Εθνών Κρατών»,  στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων 
«Τόποι και Πρόσωπα της Πόλης» που διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο Ελλάδας στην Πόλη για την 
ανάδειξη της ιστορικής συλλογής Σακκουλίδη. 
14. Χαιρετισμός στη Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα: «Λαογραφία και Άυλη 
Πολιτιστική Κληρονομιά», που συνδιοργάνωσε το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  
με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 
Συμμετοχή στην εκδήλωση Μνήμης για τα 102 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου, που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος 
Χανίων, ο Σύλλογος Ποντίων Χανίων «Παναγία Σουμελά» και ο Σύλλογος Ποντίων «Η Ρωμανία», 
στο Ηρώο Πεσόντων στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας. 
14-15. 4η Συνάντηση Θεολόγων που οργάνωσε ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός», 
με θέμα: «Οι άλλες γλώσσες του Θεού. Ο διάλογος της θεολογίας με την τέχνη». 
16. Παρέστη στο τρίμηνο Αρχιερατικό Μνημόσυνο του Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου Χατζηνικολάου 
στην Ιερά Μονή Γωνιάς. 
17. Συμμετοχή στη Διεθνή Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα «Ελληνική Επανάσταση 1821: Όψεις 
και Απόψεις», που διοργάνωσε το Ίδρυμα Παιδαγωγικών Μελετών και Εφαρμογών υπό την 
αιγίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής. 
18. Αρχιερατικός Εσπερινός για την εορτή του Αγίου Μελχισεδέκ, Επισκόπου Κισάμου, στον Ιερό 
Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου – Ροτόντα. 
Παρευρέθη στην παρουσίαση του βιβλίου, με τίτλο: «Νίκος Κοπάσης 1917 – 2017. Πτυχές μιας 
ζωής σε αυτοτελείς ιστορίες», στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Κήπος». 
Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο, με τίτλο: “Science, New Techonologies and 
Christian Ethics”, που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εκκλησιών (ΚΕΚ).  
Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Διάλεξη Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντή, Ομότιμου Καθηγητή 
Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, με τίτλο: «Εφτά χρόνια μαθητείας στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης», 
στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων «Τόποι και Πρόσωπα της Πόλης» που διοργάνωσε το 
Γενικό Προξενείο Ελλάδας στην Πόλη για την ανάδειξη της ιστορικής συλλογής Σακκουλίδη. 
19. Παρέστη στο μνημόσυνο του Εθνομάρτυρα Επισκόπου Κισάμου Μελχισεδέκ στα Χανιά. 
20. Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ευελπίδων Κολυμπαρίου, ως εκπρόσωπος του Ιδρύματος, 
στην εκδήλωση για τη Μάχη της Κρήτης της 5ης ΤΑΞΠΖ. 
Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης, που διοργάνωσε ο Δήμος 
Κισάμου στο Μνημείο Πεσόντων Καλλεργιανών και στην Πλατεία «Ειρηναίος Γαλανάκης». 
22. Συμμετοχή στην εκδήλωση του Δήμου Πλατανιά στο Μνημείο Κερίτη Αλικιανού για την 
επέτειο των 80 χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης. 
23. Συμμετοχή στην Θεία Λειτουργία – Μνημόσυνο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων και στις 
εκδηλώσεις στο Γερμανικό Νεκροταφείο Μάλεμε και στο Μνημείο Μάχης της Κρήτης στο 
Αεροδρόμιο Μάλεμε, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για 
την επέτειο των 80 χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης. 
Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Εκδήλωση, με τίτλο: «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821: 
Αλήθειες και Μύθοι»,  που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτικά Περιοδικά Αντιτετράδια, Εκπαιδευτική 
Λέσχη και Σελιδοδείκτης. 
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25. Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Επιστημονικό Σεμινάριο, με τίτλο: «Το μεταναστευτικό και 
προσφυγικό ζήτημα στη συνθήκη της πανδημίας», που διοργάνωσε η Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: «Ο Θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην πορεία για την 
Ενεργειακή Μετάβαση, στην Περιφέρεια Κρήτης» και διοργανωτή το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: 
ENCREMENCO. 
26. Συμμετοχή στο Διακρατικό Διαδικτυακό Forum Ελλάδας – Κύπρου για την Ψηφιακή 
Κληρονομιά, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα. 
29. Άρθρο – Παρέμβαση, με τίτλο: «Μνήμη δικαίων μετ΄ εγκωμίων», με αφορμή τις εκδηλώσεις 
για τα 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης (Χανιώτικα Νέα, 29 Μαΐου 2021, σελ. 28). 
Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Συζήτηση, με τίτλο: «1453: Άλωση Κωνσταντινουπόλεως – Η Πόλις 
εάλω», με αφορμή την επέτειο της Άλωσης της Πόλης, που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη 
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου. 
31. Άρθρο – Παρέμβαση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, με 
τίτλο: «Διαβάζοντας τα μηνύματα των καιρών για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας» (Χανιώτικα Νέα, 31 
Μαΐου 2021, σελ. 36). 
 

Ιούνιος 
3. Στην Εκδήλωση Μνήμης της 80ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Καντάνου, που διοργάνωσε 
ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου, στο Μνημείο Πεσόντων. 
4. Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην εκπομπή της Δημοσιογράφου 
Κατερίνας Χουζούρη, με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Θρησκεία και Ιδεολογία». 
5. Εγκαίνια Έκθεσης «Επανασύσταση ’21: Χανιά» που διοργάνωσαν το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης 
και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο Νεώριο Μόρο. 
6. Στην Εκδήλωση για την Επέτειο της Κήρυξης της Επανάστασης του 1821 στην Κρήτη, στο 
πλαίσιο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης με 
τον Δήμο Σφακίων στον Ιερό Ναό Παναγίας Θυμιανής στα Σφακιά.  
9. Άρθρο – αφιέρωμα με αφορμή τα σεπτά ονομαστήρια της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, με τίτλο: «Μαρτυρία διά του Μαρτυρίου. Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄» (Χανιώτικα Νέα, 9 Ιουνίου 2021, σελ. 39). 
21-22. Διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο, με τίτλο: “Europe challenged by populism: Churches as the 
‘salt of the earth’? – How to contribute to living peacefully together in diversity”, που διοργάνωσε 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εκκλησιών (ΚΕΚ). 
22. Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην εκπομπή της Δημοσιογράφου 
Κατερίνας Χουζούρη με αφορμή το Διαδικτυακό Διήμερο της ΟΑΚ για τα πέντε έτη από την Αγία 
και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας. 
23. Στην εκδήλωση της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου, με αφορμή των εορτασμό των 
200 ετών από την Επανάσταση του 1821, στον αύλειο χώρο του Ιερού 
Ναού Ζωοδόχου Πηγής Μουρνιών, με ομιλία της Ζαχαρένιας 
Σημανδηράκη, με θέμα: «Η Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη». 
30. Στην τιμητική εκδήλωση για τον Ιερομάρτυρα Μελχισεδέκ στον Ιερό 
Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου Επισκοπής Κολυμπαρίου (Ροτόντα), σε 
συνδιοργάνωση των Δήμων Πλατανιά και Κισάμου, όπου πραγματοποίησε 
ομιλία με θέμα: «Η Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη και ο Ιερομάρτυρας 
Μελχισεδέκ: Οράματα και Παροράματα». 

  
Ο Ευάγγελος Βεργανελάκης 
19.6 Στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή της Πεντηκοστής στην Ιερά Πατριαρχική και 
Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέου. 
   

Η Αικατερίνη Καρκαλά 
12, 17 & 22.4 Διαδικτυακές συναντήσεις με ZOOM για τη Βιβλική Μελέτη στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης “Ökumenischer Kirchentag Frankfurt 2021”. 
13 - 16.5 Συμμετοχή στις διαδικτυακές εκδηλώσεις και ομιλίες της Διαχριστιανικής Εκδήλωσης 
“Ökumenischer Kirchentag Frankfurt”.  
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25.5 Συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση για την Κοινωνική Κρίση και την Πανδημία.  
18.6  Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου των Ακαδημιών της Ευρώπης.  
23.6 Διαδικτυακή συνάντηση με το Δ.Σ. του Ευρω-Αραβικού Διαλόγου και προετοιμασία του 
Συνεδρίου τον Οκτώβριο 2021 στην ΟΑΚ. 
Συνάντηση με τον Αλεξάντερ Κράισελ, υπεύθυνο της ομάδας των κηπουρών του τοπίου, για την 
προετοιμασία των εργασιών τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2021. 
28.6 Συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση της Οργάνωσης Pro Oriente, με την οποία η ΟΑΚ έχει 
μακρόχρονη συνεργασία. 

Ο Αντώνης Καλογεράκης 
7 - 9.4 Διαδικτυακό 12ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, με διοργανωτή το 
Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
8.4 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TORAL, στο 
οποίο είναι Εταίρος η ΟΑΚ, για την πρόοδο του εκτελούμενου έργου. 
9.4 Τηλεδιάσκεψη με τον Καθηγητή Prof. Dr. Christian Beck του Catholic University of Eichstätt-
Ingolstadt της Γερμανίας για συνεργασία με την ΟΑΚ. 
12.4 Διαδικτυακή Συνάντηση με την Αναστασία Σούκουλη από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με θέμα την πρόοδο της διπλωματικής εργασίας που 
έχει ως πεδίο εφαρμογής την ΟΑΚ: «Μετατροπή Συνεδριακού Κέντρου σε Κτίριο Σχεδόν 
Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». 
13.4 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας με τον Καθηγητή Θεοχάρη Τσούτσο του Πολυτεχνείου 
Κρήτης και τον Ignacio Navarro, για συνεργασία στο θέμα των Ενεργειακών Κοινοτήτων. 
Διαδικτυακή Διάλεξη του π. Ιωάννη Χρυσαυγή, με θέμα: «Οικολογία και Ορθόδοξη 
Πνευματικότητα (Ecology and Orthodox Spirituality)», η οποία πραγματοποιήθηκε στο University 
of Saint Mary of the Lake (Ιλινόις, ΗΠΑ). 
14.4 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας εμπειρογνωμόνων/επιστημόνων/ακαδημαϊκών, στην 
οποία έχει προσκληθεί η ΟΑΚ, σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, για τροποποιήσεις επί του Νόμου 4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες. 
15.4 Τηλεδιάσκεψη, για συμμετοχή της ΟΑΚ σε HORIZON2020 πρόταση, με επικεφαλής τον 
Οργανισμό: Energy and Environment Agency of Arrábida (Πορτογαλία), με τίτλο: “CONSCIENTIA”, 
με κεντρικό άξονα την κλιματική κρίση. 
20.4 Διαδικτυακή Συνάντηση για το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
(European Solidarity Corps) με τον Πάνο Πούλο από τον Διαπολιτισμικό - Περιβαλλοντικό 
Οργανισμό «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» και επιπλέον αντιπροσώπους έξι σχετικών Φορέων από την Ελλάδα. 
21.4 Διαδικτυακή Συνάντηση με τον Επ. Καθηγητή Γεώργιο Αραμπατζή και την Αναστασία 
Σούκουλη από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με θέμα 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας. 
27.4 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας με τον Karel Van Isacker της Εταιρείας PhoenixKM από το 
Βέλγιο, με θέματα την τρέχουσα αξιολόγηση του ερευνητικού έργου TORAL που συμμετέχουν ως 
εταίροι -μεταξύ άλλων- και η ΟΑΚ και η PhoenixKM, όπως και η κατάθεση από κοινού νέων 
ευρωπαϊκών ερευνητικών – επιστημονικών προτάσεων. 
29.4 Διαδικτυακή Διάσκεψη του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Conference of 
European Churches) με θεματολογία σχετική με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European 
Green Deal). 
5.5 Συνάντηση για την τελική κατάθεση της πρότασης: “Δημιουργία EX SITU Μικροαποθεμάτων 
Ιθαγενών Φυτών και Χρήση τους σε Κηποτεχνικά Έργα στο Αστικό Πράσινο”, σε Πρόγραμμα του 
Πράσινου Ταμείου, της κατηγορίας: «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις», με συμμετοχή 
της ΟΑΚ, της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης: “Πεμπτουσία” και του Δήμου Πλατανιά. 
6.5 Συνάντηση για την τελική κατάθεση της Ευρωπαϊκής πρότασης: “ECORELIBUILD: Integrating 
innovative renewable energy sources in religious buildings with respect to the people and the 
environment, by applying a holistic approach in greening its buildings (Ενσωματώνοντας 
καινοτόμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κτίρια θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σεβασμό 
στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, εφαρμόζοντας ολιστική προσέγγιση, ανακαινίζοντας 
οικολογικά τα κτίρια)”. Η πρόταση ανήκει στην κατηγορία: Erasmus+ KA220-VET και οι εταίροι 
μαζί με την ΟΑΚ είναι: το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Gazi (Άγκυρα), η περιβαλλοντική 
εταιρεία Eufora από τη Χίο, η εταιρεία ανακαινίσεων Gökalp από την Άγκυρα και η 
περιβαλλοντική εταιρεία EkologijaKM από τη Βουλγαρία. 
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7.5 Συνάντηση για την τελική κατάθεση της Ευρωπαϊκής πρότασης: “RASSAP: Religious and 
spiritual support for (ex-)prisoners as a means towards mental, spiritual and physical health 
[Θρησκευτική και πνευματική υποστήριξη για (πρώην)φυλακισμένους, ως ένα μέσο για την 
ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία]”. Η πρόταση ανήκει στην κατηγορία: Erasmus+ KA220-
ADU και οι εταίροι μαζί με την ΟΑΚ είναι: το Πανεπιστήμιο Erciyes (Καισάρεια), o Σύνδεσμος 
Marie Curie της Βουλγαρίας, η εταιρεία PhoenixKM του Βελγίου, η εταιρεία Rehab από την 
Άγκυρα και το Σωφρονιστικό Ίδρυμα Ανηλίκων της Καισάρειας (Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı CİK). 
10.5 Διαδικτυακή Hμερίδα, με τίτλο: «Στρατηγική Μηδενικών Αποβλήτων: Μέθοδοι και 
Εφαρμογές (Zero Waste Strategy: Methods and Implementation)», με έμφαση στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση. 
12.5 Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TORAL (ανάλυση 
παραδοτέων και εξέταση οικονομικών στοιχείων εν όψει και της επόμενης αξιολόγησης). 
19.5 Διαδικτυακή Συνάντηση όλων των μελών της Θεματικής Ομάδας: «Οικονομική και 
Οικολογική Δικαιοσύνη για ένα Αειφόρο Μέλλον» της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών 
(Conference of European Churches - CEC). 
Διαδικτυακή Συνάντηση Εκπροσώπων Ενεργειακών Κοινοτήτων για τη δημιουργία βάσης 
υποστήριξης με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών σε Εθνικό Επίπεδο.  
21.5 Διαδικτυακή Οικουμενική Προσευχή με παρουσία της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίου Α΄. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από: “Conference of European Churches (CEC)” και 
“Commission of the Bishops’ Conferenced of the European Union (COMECE)”. 
25.5 Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: «Ο Θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην πορεία για την 
Ενεργειακή Μετάβαση, στην Περιφέρεια Κρήτης» και διοργανωτή το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: 
ENCREMENCO. 
26.5 Διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Ημερίδα, με θέμα: “Clean Batteries - Engine for E-Mobility and 
Climate Protection?”, με διοργανωτή τον Ευρωβουλευτή Sven Giegold. 
27.5 Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: «Η ενέργεια στα χέρια των πολιτών της Κρήτης: Οι 
ενεργειακές κοινότητες και οι προοπτικές ανάπτυξής τους στην Κρήτη» από το Κέντρο Στήριξης 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Χανίων. 
28.5 Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: «Μπορεί Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Να Ανταποκριθεί 
Στις Προκλήσεις Της Πανδημίας;», με συντονιστή τον Καθηγητή Αλέκο Γεωργόπουλο του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
29.5  Καλεσμένος για συνέντευξη στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας & 
Αποκορώνου «Ράδιο Μαρτυρία 95,5 FM» και στην εκπομπή: «Μαρτυρίες και Γνώμες», με θέμα 
για την Κλιματική Κρίση. 
3.6 Συνάντηση του Εθνικού Ερευνητικού Έργου “e-hagiography”, στο οποίο είναι Εταίρος η ΟΑΚ. 
4.6 Συμμετοχή σε Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: “European diversity design for inclusive and 
personalised education”, στο πλαίσιο σχετικού Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+. 
14.6 Διαδικτυακή Συνάντηση των μελών της Θεματικής Ομάδας: «Οικονομική και Οικολογική 
Δικαιοσύνη για ένα Αειφόρο Μέλλον» της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Conference of 
European Churches - CEC) με έμφαση στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της 
Κυκλικής Οικονομίας. 
15.6 Διαδικτυακή Εκδήλωση Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, με θέμα: «Smart Mobility - 
Καινοτόμες ιδέες και προσεγγίσεις για σύγχρονες μετακινήσεις». 
16.6 Συνάντηση με τον Martin Weder και συζήτηση και σχετική συνεργασία με την ΟΑΚ. 
22.6 Διαδικτυακή Συνάντηση του ECO Group του CEC με εισήγηση της Anna Iara (Directorate 
General for Climate Action of the European Commission). 
24.6 Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Ποια πολιτική για τις ΑΠΕ; Υπερασπίζοντας ΚΑΙ το Κλίμα ΚΑΙ τη 
Φύση» με συμμετοχή της Θεοδότας Νάντσου, Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής, WWF 
Ελλάς, του Νίκου Χαραλαμπίδη, Διευθυντή Ελληνικού Γραφείου Greenpeace, της Ιόλης 
Χριστοπούλου, Διευθύντριας Πολιτικής GreenTank, του Νίκου Χρυσόγελου, πρώην 
ευρωβουλευτή. 
30.6 Καλεσμένος για συνέντευξη στην Αικατερίνη Χουζούρη από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της 
Εκκλησίας της Ελλάδος 89.5 FM, σχετικά με τη Διεθνή Διαδικτυακή Ημερίδα της ΟΑΚ για την 
Κλιματική Κρίση.  
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Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης 
7.6 Ομιλία στη Β΄ Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Εκκλησιαστικών και Θεολογικών Βιβλιοθηκών 
με θέματα συντήρησης, ψηφιοποίησης, εκπαίδευσης και καταγραφής προβλημάτων. 

 
Η Μαρία Χατζηαποστόλου 
4.4 Συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα: «Η αντίσταση του Σταυρού», που 
διοργάνωσε η Ενορία Αγίου Νικολάου Ραγκαβά, με ομιλητές τους: Χρυσόστομο Σταμούλη, 
Καθηγητή Δογματικής Α.Π.Θ., Φωτεινή Οικονόμου, Θεολόγο Μ.Ε. και Ιάκωβο Μαρτίδη, Ψυχίατρο. 
9.4 Συμμετοχή στη διαδικτυακή παρουσίαση της Αυτοβιογραφικής Αφήγησης του Μάνου 
Ελευθερίου, με τίτλο: «Μαλαματένια λόγια», σε καταγραφή - επιμέλεια των Σπύρου Αραβανή και 
Ηρακλή Οικονόμου από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. 
19.4 Συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση - παρουσίαση του νέου τεύχους του Περιοδικού 
Σύναξη, με θέμα: «Αγωνίες και αγώνες ως τα πέρατα του κόσμου», που διοργάνωσαν το 
Περιοδικό Σύναξη και οι εκδόσεις Αρμός.  
21.4 Συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση - παρουσίαση που διοργάνωσαν η Εφημερίδα 
«Χριστιανική» για την παρουσία του χριστιανικού αντιδικτατορικού Τύπου στα χρόνια της 
δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967-1974) μέσα από το βιβλίο «Χριστιανικός 
Αντιδικτατορικός Τύπος» του Ανδρέα Αργυρόπουλου και οι εκδόσεις Αρμός. 
23.4 Συνέντευξη στην εβδομαδιαία θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή «Θεολογία και Σύγχρονος 
Κόσμος» από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράπετρας “Planet” στη συχνότητα 90,6 fm, με θέμα: 
«Ο Σταύρος και η Ανάσταση στο έργο του Καζαντζάκη», σε επιμέλεια και παρουσίαση του Δρος 
Δημήτριου Χοϊλού. 
14-15.5 Συμμετοχή στη διαδικτυακή 4η Συνάντηση Θεολόγων, που οργάνωσε ο Πανελλήνιος 
Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός», σε συνεργασία με το Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ., με θέμα: «Οι 
άλλες γλώσσες του Θεού. Ο διάλογος της θεολογίας με την τέχνη». 
18.5 Συμμετοχή στη διαδικτυακή συζήτηση για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, με θέμα: 
«Διαδικτυακοί διάλογοι - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Μεταξύ της ελληνικής κληρονομιάς και του 
νεωτερισμού;», που διοργάνωσε το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του 
Cambridge με τη συμμετοχή των Rederick Beaton, Γεωργίας Φαρίνου, π. Ανδρέα Ανδρεόπουλου 
και π. Λάμπρου Καμπερίδη.  

 

Ευχαριστίες 
 

Η Δρ Θεολογίας Μαρία Χατζηαποστόλου, Επιστημονική Συνεργάτιδα της 
ΟΑΚ – Υπεύθυνη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, αποχώρησε λόγω 
λήξεως της αποσπάσεώς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου 
Ακαδημίας Κρήτης ενημερώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή και εξέφρασε προς 
την ίδια την ευαρέσκειά του για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην Ακαδημία 
από την ένταξή της στο επιτελείο της τον Σεπτέμβριο του 2015. 

Συγχαρητήρια 
 

Από τις αρχές Ιουνίου 2021 η Dr. Viola Raheb είναι η νέα συνεργάτιδα του 
Ιδρύματος Pro Oriente σε θέματα επιστημονικής 
επικοινωνίας και δημόσιας εκπροσώπισης. Η κα 
Raheb, η οποία έχει καταγωγή από την 
Παλαιστίνη και ανήκει στην Ευαγγελική 
Εκκλησία, έκανε σπουδές στη Γερμανία σε 
θέματα εκπαίδευσης και είχε συνεργαστεί με την 
ΟΑΚ κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Είναι 
μέλος πολλών Οργανώσεων στο θέμα των 
Επιστημόνων της Θρησκείας και των 
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Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στη νέα της 
διακονία. [Φωτ. από την ιστοσελίδα της κας Raheb: www.violaraheb.net] 

 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος  
Οικολογικές Δράσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης  

 
Η ΟΑΚ ανταποκρίθηκε εμπράκτως στην προτροπή του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου, όπως κάθε άνθρωπος εργαστεί υπέρ της προστασίας της 
Θείας Δημιουργίας, αναπτύσσοντας καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις 
και εορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος, όχι μόνο την 
5η Ιουνίου, αλλά κάθε ημέρα του έτους. Το Ίδρυμα και μέσω του 
Παραρτήματός του, του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας (ΙΘΟ), 
αναπτύσσει τη δραστηριότητά του, με σημείο αναφοράς την αειφορία, 
με ολιστική προσέγγιση. Το ΙΘΟ αποτελεί έναν από τους βασικούς 
πυλώνες επιστημονικών δράσεων και προσέλκυσης καινοτόμων 
προγραμμάτων του Ερευνητικού Κέντρου της ΟΑΚ. 

Το Μουσείο Κρητικών Βοτάνων της ΟΑΚ – Herbarium Jacques Zaffran 
διαθέτει περίπου 6.000 κρητικά βότανα, τα οποία συλλέγει συστηματικά 
από το 1964 ο Γάλλος 
Καθηγητής Βοτανικής Ζακ 
Ζαφράν, ο οποίος 
σταδιοδρόμησε στο 
Πανεπιστήμιο της 
Μασσαλίας. Σκοπός του 
Μουσείου είναι η ενημέρωση 
για τον πλούτο της κρητικής 
χλωρίδας, καθώς και η 
ανάδειξη της ευθύνης των 
πολιτών για την προστασία 
των απειλούμενων ενδημικών 
ειδών. 

H ΟΑΚ ανέλαβε την πρωτοβουλία να εγκαταστήσει στις οροφές των 
κτηρίων της, φωτοβολταϊκά συστήματα 50kWp. Η εφαρμογή αυτή ήπιων 
μορφών ενέργειας, η οποία αξιοποιεί τον ενεργειακό συμψηφισμό στη 
μέση τάση, ήταν η πρώτη, αυτού του τύπου, που αδειοδοτήθηκε στην 
Κρήτη,  επιτυγχάνοντας σε ετήσια βάση μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) πάνω από 40 τόνους, αποτελώντας πρότυπο πιλοτικό 
σταθμό για όλους τους Κρητικούς. 

Η ΟΑΚ, ως Συνεδριακό Κέντρο με εμπειρία 53 συναπτών ετών, 
οργανώνει Συνέδρια σε συνεργασία με Ιδρύματα της Κρήτης, της 
Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Όσον αφορά  στα ζητήματα των 
Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ), η ΟΑΚ άρχισε ήδη από το 2014 σχετική 
συζήτηση με τους τοπικούς φορείς, με σκοπό την ενημέρωση και τη 
διαμόρφωση καταλλήλων ερεθισμάτων για τη δημιουργία ΕΚΟΙΝ, 
αποσκοπώντας στον εποικοδομητικό διάλογο, ώστε οι ίδιοι οι  κάτοικοι 
της Μεγαλονήσου να αποφασίζουν και να καρπώνονται άμεσα τα οφέλη 
που προκύπτουν από τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Παράλληλα, 
η ΟΑΚ και το  ΙΘΟ οργανώνουν επιστημονικά Συνέδρια υψηλού κύρους, με 
θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, τις καινοτόμες καλλιέργειες, 

http://www.violaraheb.net/
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τη διάδοση παραδοσιακών ποικιλιών, την προστασία των δασικών 
εκτάσεων, τα αυτόνομα ενεργειακά νησιά -με παραδείγματα από την 
Ευρώπη- την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη κινητικότητα, την  ενεργειακή 
φτώχεια, την ενεργειακή μετάβαση και την  ενεργειακή Δημοκρατία. 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κλιματική κρίση, καθώς και στους 
τρόπους άμβλυνσης του φαινομένου αυτού, τόσο μέσω Επιστημονικών 
Συνεδρίων, αλλά και σχετικής αρθρογραφίας.  

To ΙΘΟ δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα εκπαίδευσης της νέας 
γενιάς, υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα και υποστηρίζοντας 
δράσεις, ακόμα και διαδικτυακά, όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Erasmus+ του Λυκείου Κολυμβαρίου «Catch the European Sun», όπου οι 
μαθητές ασχολούνται με την κατασκευή-συναρμολόγηση ηλιακού 
ρολογιού με χρήση φωτοβολταϊκών κυττάρων και συστήματος 
αποθήκευσης ενέργειας. Παράλληλα, η ΟΑΚ, υποστηρίζει εργασίες 
φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, που πραγματοποιούνται στις 
εγκαταστάσεις της, με ενδεικτικές τις παρακάτω περιπτώσεις 
(σημειωτέον ότι οι πιο πρόσφατες εργασίες πραγματοποιήθηκαν με 
τηλεκπαίδευση, τηρώντας τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα): 
 Αναστασία Σούκουλη, «Μετατροπή Συνεδριακού Κέντρου σε Κτίριο 

Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης στα πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», Διπλωματική Εργασία (Επιβλέπων: 
Επικ. Καθ. Γ. Αραμπατζής), Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2021. 

 Δήμητρα Μπερτάκη, «Ανάλυση άγνωστου Αρχιτεκτονικού 
παραδείγματος: Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης - Το πρώτο κτίριο», 
Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: “Ιστορία και Θεωρία του 
Πολιτισμού Ι”, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, 
2021. 

 Μιχαήλ Ξεπαπαδάκης, «Σχεδιασμός ενεργειακά αυτόνομης νεανικής 
κατασκήνωσης με χρήση αποκεντρωμένων υβριδικών ενεργειακών 
συστημάτων», Διπλωματική Εργασία (Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Γ. 
Αραμπατζής), Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 
Πολυτεχνείο Κρήτης, 2020.  

 Αθανάσιος-Ευάγγελος Γκιόκας, «Σχεδιασμός υβριδικού συστήματος 
παραγωγής ισχύος για την ενεργειακή αυτονομία κτιριακού 
συγκροτήματος», Διπλωματική Εργασία (Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Γ. 
Αραμπατζής), Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 
Πολυτεχνείο Κρήτης, 2019. 
Γενικά, η εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, η μείωση της χρήσης 

πλαστικών, όπως και η ανακύκλωση, ανήκουν αναμφίβολα στις 
προτεραιότητες της ΟΑΚ. Απώτερος στόχος  είναι η επίτευξη του 
καλύτερου δυνατού αποτελέσματος,  περιορίζοντας το αποτύπωμα 
άνθρακα. Επίσης, έχοντας ως βάση τις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας, 
η Ακαδημία διατηρεί στις εγκαταστάσεις της κήπους με βότανα και 
οπωροκηπευτικά, τα οποία χρησιμοποιεί στη δημιουργία κρητικών 
παραδοσιακών εδεσμάτων, προς τους φιλοξενούμενούς της. 

 
Αντώνιος Καλογεράκης, Υπεύθυνος του ΙΘΟ (Δημοσιεύθηκε στα 

Χανιώτικα Νέα, 8-6-2021, σελ. 33). 
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Πένθη 

 
 

 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 

15 - 16.4 Ο Δημήτριος Χοϊλούς, Δρ Θεολογίας και Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης, με 
τη σύζυγό του Ειρήνη Δήμου. 
17 – 24.5 Η Dr Loretana de Libero, Ιστορικός της Ανωτάτης Στρατιωτικής Ακαδημίας του 
Γερμανικού Ομοσπονδιακού Στρατού και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φροντίδας 
Γερμανικών Κοιμητηρίων Πολέμου και  Harald John, Δημοσιογράφος του Δικτύου 
Volksbund. 
21 – 25.6 Ο Alex Kreisel, Υπεύθυνος του Προγράμματος Κηπουρών Τοπίου, μαζί με την 
οικογένειά του. 

 

 
 
 

 

Η Ορθόδοξος Ακαδημία 
Κρήτης εκφράζει τα 
βαθύτατα συλλυπητήριά της 
προς την Αυτή Μεγαλειότητα 
τη Βασίλισσα Ελισάβετ και τη 
Βασιλική Οικογένεια και το 
βρετανικό λαό για τη 
θλιβερή είδηση της κοίμησης 
του Πρίγκιπα Φιλίππου, 
Δούκα του Εδιμβούργου. Η 
Αυτού Βασιλική Υψηλότης, 
γεννηθείς στην Κέρκυρα, 
προσέφερε με αφοσίωση τις υπηρεσίες του στο Στέμμα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Κοινοπολιτεία επί πολλές δεκαετίες. Η συνεισφορά του υπήρξε μεγάλη στον δημόσιο βίο 
και σε ποικίλες φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Πρωτίστως οι οικολογικές του ανησυχίες 
συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση των νέων για την προστασία του Φυσικού 
Περιβάλλοντος. Υπήρξε ο κεντρικός ομιλητής στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (5 - 12 Νοεμβρίου 1991), με θέμα: 

«Η φύση της οικολογικής μας κρίσεως», ενώ 
ήταν εκείνος που τοποθέτησε την Θεμέλιο 
Λίθο στη νέα πτέρυγα της Ακαδημίας στις 6 
Νοεμβρίου 1991.   

Αιωνία του η μνήμη! 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

Από τη Διαδικτυακή Εκδήλωση «Αναπαραστάσεις του Θείου Πάθους  
στη Βυζαντινή Τέχνη» (βλ. 2655).    

 

Από την Εκδήλωση «Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των Ποιητών» 
 (βλ. 2654). 

 

Από την εκδήλωση για τη Σύγχρονη Παιδική Λογοτεχνία (βλ. 2652). 
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Στιγμιότυπα από τις δράσεις των μαθητών του Λυκείου Κολυμπαρίου  
για το Πρόγραμμα Erasmus (βλ. σελ. 2656).    

Από τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία για την Εορτή  
των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου (βλ. σελ.  8). 
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Από τη βόλτα των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου 
Κολυμπαρίου στην ΟΑΚ (βλ. σελ. 12). 

Από τη Διαδικτυακή Εκδήλωση για  τα 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης  
(βλ. 2657). 
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Στιγμιότυπα από την τελετή παραλαβής της Φλόγας 
στο πλαίσιο του 5

ου
 Μαραθωνίου Κρήτης (βλ. σελ. 12). 
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Από την πρώτη ημέρα του Διαδικτυακού Διημέρου για τα πέντε έτη από την Αγία και Μεγάλη 
Σύνοδο της Ορθοδοξίας στην ΟΑΚ (βλ. 2659). 

Από τις εργασίες του Εργαστηρίου του Δικτύου UNITWIN – UNESCO 
“Tourism, Culture, Sustainable Development” (βλ. 2660). 

Από τη δεύτερη ημέρα του Διαδικτυακού Διημέρου για τα πέντε έτη από την Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας στην ΟΑΚ (βλ. 2661). 
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Από τη Διεθνή Διαδικτυακή Ημερίδα για την Κλιματική Κρίση  
(βλ. 2662). 
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Ακολουθήστε την ΟΑΚ στα κοινωνικά δίκτυα και ενημερωθείτε για τα νέα του Ιδρύματος: 
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